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SAMENVATTING 

Aan de zuidkant van Rotterdam wordt de komende jaren de Blauwe Verbinding 
gerealiseerd. Dit is een project waarbij het Zuiderpark in Rotterdam-Zuid wordt 
aangesloten op de rivier de Oude Maas. Tijdens de warme zomerdagen is op diverse 
locaties in het Zuiderpark sprake van een onvoldoende kwaliteit van het 
oppervlaktewater. Door de wateren aan te sluiten op de rivier wordt de doorstroming 
bevorderd, waardoor zowel de kwaliteit als de beschikbaarheid van het water moeten 
verbeteren. Dit rapport vormt het eindproduct van de stage van de opleiding Landscape & 
Environment Management van de hogeschool InHolland. 
 
De Blauwe Verbinding wordt aangelegd door bestaande wateren met elkaar te 
verbinden. In deze bestaande wateren vinden veel planten en dieren een geschikte 
leefomgeving. Als de wateren op elkaar worden aangesloten kunnen er gevolgen 
optreden voor de daar voorkomende soorten. Om de ecologische gevolgen van het 
project te voorspellen is het noodzakelijk om te weten wat er momenteel voorkomt in de 
verschillende wateren van de Blauwe Verbinding. Tijdens dit onderzoek is er een 
inventarisatie uitgevoerd van de flora en fauna die in het projectgebied voorkomen. Door 
te kijken welke verschillen er zijn tussen de wateren kan er een uitspraak worden gedaan 
over de eventuele gevolgen.  
De hoofdvraag van het onderzoek luidt: Wat zijn de mogelijke gevolgen voor de 
visfauna na het voltooien van de Blauwe Verbinding? 
Deze vraag zal worden beantwoord door middel van de volgende deelvragen:  

- Welke soorten vissen komen per deelgebied voor en in welke aantallen? 
- Welke (a)biotische factoren verklaren de huidige verspreiding van de 
  vissoorten? 
- Welke kansen en risico’s voor de visfauna worden verwacht na de realisatie 
  van de Blauwe Verbinding? 

      - Welke maatregelen in aanleg en beheer zijn te adviseren? 
 
Tijdens het onderzoek zijn verschillende soortgroepen geïnventariseerd, waarbij de 
visfauna de prioriteit heeft gekregen. De andere soortgroepen die zijn onderzocht zijn 
amfibieën, macrofauna en flora. De inventarisatie beperkt zich tot de drie deelgebieden 
het Zuiderpark, de Koedood en de Zuidpolder. Deze deelgebieden verschillen van elkaar 
qua ligging en watertype. In deze deelgebieden zijn in totaal 22 transecten uitgezet die 
zesmaal zijn bemonsterd. Het bemonsteren vond plaats met behulp van een schepnet. 
Hiermee is 15 keer per transect in het water geschept. Tevens zijn de abiotische factoren 
van de wateren onderzocht. De verkregen data vormt de basis voor dit onderzoek. 
 
In totaal zijn 16 soorten vissen, 38 soorten vaatplanten, 4 soorten amfibieën, 9 soorten 
libellen, 1 soort rivierkreeft, 11 soorten mollusken en 4 soorten waterkevers aangetroffen 
in het projectgebied. Daaronder vallen drie beschermde soorten, vier Rode Lijstsoorten en 
twee exoten. De volgende soorten zijn relevant wegens de beschermde of uitheemse 
status. De Bittervoorn bevindt zich uitsluitend in het Zuiderpark. De Kleine modderkruiper 
is in het gehele gebied algemeen. De Marmergrondel en de Gevlekte Amerikaanse 
rivierkreeft zijn uitsluitend aanwezig in de Koedood en de Zuidpolder. Aangrenzend aan 
het projectgebied zijn nog twee uitheemse vissoorten aangetroffen.  
 
Na het voltooien van de Blauwe Verbinding zal de Bittervoorn zich vanuit het Zuiderpark 
kunnen uitbreiden naar de andere deelgebieden. De Kleine modderkruiper blijft 
vermoedelijk overal aanwezig. De Marmergrondel en de Gevlekte Amerikaanse 
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rivierkreeft zullen zich uitbreiden naar het Zuiderpark. De Zwartbekgrondel zal zich 
waarschijnlijk vestigen in het projectgebied. Het merendeel van de wateren wordt 
getypeerd als het Snoek-Blankvoornviswatertype en het Blankvoorn-Brasemviswatertype. 
Met de verbetering van de waterkwaliteit en de aanleg van een geschikte vispassage zal 
de soortenrijkdom van de visfauna in de Blauwe Verbinding toenemen. Als gevolg van de 
verminderde voedselrijkdom van de wateren zal de biomassa aan vis afnemen en de 
kwaliteit van de flora toenemen. Alle reeds voorkomende vissoorten kunnen zich blijven 
handhaven. 
 
De gebruikte inventarisatiemethode biedt mogelijk geen compleet overzicht van de 
visfauna in de Blauwe Verbinding. De gevangen vissen zijn uitsluitend in de oeverzone 
gevangen en betreffen veelal juveniele exemplaren. De omstandigheden in de Koedood 
en Zuidpolder lijken geschikt voor de Bittervoorn. Er zijn zoetwatermosselen aanwezig 
welke essentieel zijn voor de voortplanting. De Marmergrondel lijkt weinig kieskeurig qua 
biotoop en zal zich waarschijnlijk in alle wateren vestigen. De concurrentie tussen 
Marmergrondel en Kleine modderkruiper lijkt momenteel laag. De Kleine modderkruiper 
bereikt niet zijn volle potentie in het Zuiderpark. Dit kan worden veroorzaakt door 
ongeschiktheid van het biotoop of door predatie. De aanwezige exoten kunnen een 
negatief effect hebben op de biodiversiteit en de waterkwaliteit. Opvallend is dat een 
aantal vissoorten niet is aangetroffen. Dit kan worden veroorzaakt door een slechte 
verbinding met de Oude Maas, een onvoldoende geschikt biotoop of door concurrentie 
van andere soorten. In de huidige lage dichtheden lijken de Marmergrondel en de 
Gevlekte Amerikaanse rivierkreeft weinig negatieve impact te hebben. Dit kan echter 
veranderen als een van deze exoten sterk toeneemt.   
 
Voor een compleet beeld van de populatieopbouw van de visfauna dient een andere 
inventarisatiemethode te worden gebruikt, zoals een bemonstering met een zegen. Ook 
kan er in meerdere seizoenen worden geinventariseerd en naar andere soortgroepen 
worden gekeken. Het onderzoeken van de zich in de Blauwe Verbinding voortplantende 
libellen kan veel informatie opleveren over de waterkwaliteit. Het kan nuttig zijn om het 
verschil in dichtheid en formaat van Kleine modderkruiper tussen de deelgebieden te 
verklaren. Het is belangrijk om de ontwikkeling van de visfauna in de Blauwe Verbinding 
te monitoren. 
 
Door tijdens de aanleg en het beheer rekening te houden met de ecologie kunnen op 
eenvoudige wijze de biodiversiteit en de natuurwaarden worden vergroot. De aanleg van 
een vooroever is gunstig voor het ecosysteem. Met de inlaat van gebiedsvreemd water 
moet worden opgepast dat het ingelaten water van goede kwaliteit is. Het aanleggen van 
een vispassage biedt migrerende vissoorten de kans om zich in de Blauwe Verbinding te 
vestigen. Bij het beheer dient altijd gefaseerd te worden gewerkt, waarbij het 
vrijgekomen materiaal wordt afgevoerd.  
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1 INLEIDING 

1.1 Achtergrond 

Ter verbetering van de waterhuishouding op het eiland IJsselmonde is het idee ontstaan 
om een waterverbinding te realiseren vanuit Rotterdam-Zuid naar de rivier de Oude Maas 
bij Heerjansdam, de zogenaamde Blauwe Verbinding. Hiervoor worden bestaande 
watergangen, vijvers en plassen met elkaar verbonden. Het project heeft als hoofddoel de 
waterkwaliteit in het Zuiderpark te verbeteren en fungeert daarnaast als waterbuffer. Ook 
zal het traject van de Blauwe Verbinding een rol vervullen als recreatiegebied en 
ecologische verbindingszone. Deze ecologische zone verbindt het Zuiderpark met het 
buitengebied door middel van ecologische stapstenen met als doel de natuurwaarden te 
verhogen (Langstraat 2011). Het Zuiderpark is een groene oase in de stedelijke 
omgeving van Rotterdam-Charlois. Voor veel bewoners is het een geschikte plek om te 
ontspannen en recreëren. Echter, door de matige waterhuishouding treden er ’s zomers 
problemen op zoals blauwalg, lage waterstanden en vissterfte. Dit is niet wenselijk en 
bovendien een bedreiging voor de volksgezondheid. Met die reden is het plan gevormd 
om een dertien kilometer-lange waterverbinding aan te leggen. Het complete 
watersysteem van de Blauwe Verbinding is dan aangesloten op de rivier de Oude Maas, 
waardoor de doorstroming verbetert.  
 

 
Figuur 1. Begrenzing projectgebied Blauwe Verbinding. 

 
De Blauwe Verbinding loopt van het Zuiderpark richting het zuiden. Via de plassen van 
het Zuidelijk Randpark ten noorden van de A15 stroomt de watergang richting de 
Rhoonse Baan en de Koedood ten zuiden van de A15. Vanaf daar vervolgt de 
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verbinding haar weg in oostelijke richting aan de zuidkant van Barendrecht. De 
waterrijke woonwijk Portland en de Gaatkensplas sluiten hiermee aan op het systeem. Via 
de Zuidpolder mondt de Blauwe Verbinding uit in de Waal, een zijtak van de Oude 
Maas ten noorden van Heersjansdam (Kraag 2011,Figuur 1). Aangezien reeds 
bestaande wateren zullen worden opgenomen in de Blauwe Verbinding kan de aanleg 
hiervan gevolgen hebben voor de huidige flora en fauna. Dit kunnen zowel positieve als 
negatieve gevolgen zijn, zoals de vestiging van doelsoorten (Baerdemaeker & Andeweg 
2011) of het verdwijnen van gewenste soorten. Om deze gevolgen in beeld te kunnen 
brengen is het traject van de Blauwe Verbinding geïnventariseerd op verschillende 
soortgroepen, waarbij de focus ligt op de visfauna. Andere soortgroepen waaraan 
aandacht wordt besteedt zijn (water)planten, macrofauna en amfibieën. De macrofauna 
betreft de ongewervelde dieren die in het water leven en met het blote oog 
waarneembaar zijn.  
Aan het einde van het rapport wordt er een advies gegeven over het efficiënt aanleggen 
en beheren van de watergangen en de oevers. Dit advies is geen resultaat uit het 
onderzoek en volgt daarom na de hoofdstukken conclusies en aanbevelingen. Het 
schrijven van een advies vormt een verplicht onderdeel vanuit de opleiding en is 
gebaseerd op literatuuronderzoek. De opleiding betreft het derde jaar Landscape & 
Environment Management van hogeschool Inholland Delft. Een onderdeel van de 
opleiding is het lopen van een stage, waarvan dit rapport het eindproduct is.  

1.2 Vraagstelling 

De Blauwe Verbinding is een ambitieus project met als doel de waterkwaliteit, 
waterkwantiteit, recreatie en ecologische verbindingen te verbeteren (Langstraat 2011). 
De vraag is echter of de aanleg van de Blauwe Verbinding geen nadelige gevolgen zal 
hebben voor de huidige flora en fauna. Door het projectgebied te inventariseren ontstaat 
een beeld van de verspreiding van soorten in het projectgebied, aan de hand waarvan 
de door het project ontstane kansen en bedreigingen voor vissoorten kunnen worden 
opgesteld. Bij het project worden verschillende grote watersystemen op elkaar 
aangesloten. Om de verschillen tussen de watersystemen in beeld te brengen is het 
projectgebied opgedeeld in drie deelgebieden. De uitkomst van het onderzoek is relevant 
voor de partijen die zich bezighouden met de realisatie van de aanleg van de Blauwe 
Verbinding.  
 
De hoofdvraag van het onderzoek luidt als volgt:  
Wat zijn de mogelijke gevolgen van de Blauwe Verbinding voor de visfauna? 
 
De hoofdvraag zal worden beantwoord via de volgende deelvragen:  
      ● Welke soorten vissen komen per deelgebied voor en in welke aantallen? 

● Welke (a)biotische factoren verklaren de huidige verspreiding van de 
   vissoorten? 
● Welke kansen en risico’s voor de visfauna worden verwacht na de realisatie 
   van de Blauwe Verbinding? 

      ● Welke maatregelen in aanleg en beheer zijn te adviseren? 
 
De hypothese is dat het projectgebied momenteel een gezonde vispopulatie huisvest. De 
soorten die worden aangetroffen betreffen vissoorten van stilstaand water die typisch zijn 
voor sloten en plassen in het westen van Nederland. Ook komen er vissoorten voor die 
zijn opgenomen in de Flora en faunawet. Voor deze soorten moet rekening worden 
gehouden met een wettelijk kader (Bijlage 1). Bij de aanleg van de Blauwe Verbinding 
zal rekening gehouden moeten worden met de gedragscode die voor deze soorten is 
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opgesteld. Na voltooiing van het project zal vermoedelijk de waterkwaliteit verbeteren en 
soortensamenstelling veranderen. Vanwege de open verbinding met de grote rivieren 
zullen de migrerende vissoorten mogelijk toenemen evenals de diverse exoten die in de 
afgelopen jaren een opmars maken in Nederland.  

1.3 Leeswijzer 

In hoofdstuk 2 worden de materialen en methoden besproken welke zijn gebruikt tijdens 
het veldwerk. Ook de wijze waarop de resultaten worden geanalyseerd komen hier aan 
bod. In hoofdstuk 3 wordt het projectgebied afgebakend en wordt een beschrijving 
gegeven van de drie deelgebieden waarbij de exacte monsterpunten worden 
aangegeven. In hoofdstuk 4 worden de resultaten van het onderzoek beschreven. In 
hoofdstuk 5 worden de resultaten bediscussieerd. In hoofdstuk 6 worden de conclusies 
van het onderzoek besproken. De aanbevelingen volgen in hoofdstuk 7. In hoofdstuk 8 
worden een advies gegeven over de aanleg en het beheer van de oevers en 
watergangen. 
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2 METHODIEK 

2.1 Inventarisatiegegevens 

In de periode september-oktober 2012 is een inventarisatie uitgevoerd in het gebied 
waar de toekomstige Blauwe Verbinding komt te stromen, tussen Rotterdam-Zuid en 
Heerjansdam (Figuur 1). Dit gebied is opgedeeld in drie deelgebieden waarin in totaal 
22 transecten zijn uitgezet. Hier wordt uitvoeriger op ingegaan in hoofdstuk 3. De 
transecten zijn alle zesmaal bemonsterd op vissen, amfibieën, libellen, macrofauna en 
vegetatie. Ook zijn de abiotische factoren onderzocht. De verzamelde gegevens vormen 
de kern van dit onderzoeksrapport. De exacte gegevens van de veldbezoeken staan in 
een tabel (Bijlage 2). 

2.2 Materiaal en methoden 

De bemonstering van de visfauna is op actieve wijze uitgevoerd met behulp van een 
schepnet. Tevens zijn bijvangsten van amfibieën, rivierkreeften, mollusken en waterkevers 
genoteerd. Het schepnet is een goede methode voor het bemonsteren van kleine en 
ondiepe wateren, of de oeverzone van grote wateren (Spikmans et al. 2011). 
Voorbeelden van dit soort watertypen zijn: sloot, wetering, poel, plas. Het schepnet is 
vooral goed bruikbaar in wateren met een bodem van modder, klei, zand en grind. Bij 
oevers met grote stenen is het schepnet minder effectief, omdat het schepnet niet tussen de 
stenen kan komen. Eventuele zichtwaarnemingen zijn ook genoteerd en leveren een 
bijdrage aan de verspreidingsgegevens. 
 
Het schepnet waarmee de inventarisatie is uitgevoerd is geleverd door RAVON, een 
particuliere gegevensbeherende organisatie gericht op reptielen, amfibieën en vissen. Dit 
net heeft een gestrekte maaswijdte 8mm. Deze maaswijdte is het meest geschikt voor het 
vangen van vis in de leeftijdsklasse van 0 en 1 jaar. Voor een effectieve viswijze dient het 
net groot te zijn. De netopening is 70cm breed en 40cm hoog. Een steel van twee meter 
is afdoende om ook de lastigere plekken te bereiken. Het transect langs de oever dat 
wordt bemonsterd bedraagt ongeveer 100 meter. Op ieder transect zijn telkens 15 
kansrijke plekken gezocht, alwaar het schepnet in het water wordt gestoken.  
Kansrijke plekken langs een oever zijn (Spikmans et al. 2011): 

-Vegetatie langs oevers 
-Vegetatie van waterplanten (drijfbladeren) 
-Struiken en bomen langs de oever 
-Bruggen, stuwen, gemalen en duikers 
-Inhammen van oevers 
-Kruispunten van wateren 
-Doodlopende sloten  

Op deze kansrijke locaties is het schepnet vanaf de oever zover mogelijk het water in 
gestoken, dwars op de watergang. Het net werd naar de bodem geleid en vervolgens 
met een krachtige beweging door de bovenste bodemlaag naar de waterkant getrokken. 
Het materiaal wat vervolgens in het net zit bestaat uit modder en plantaardig materiaal, 
waartussen de fauna zich bevindt. Dit materiaal wordt in een witte bak met water 
gedaan, waarna de gevangen fauna er eenvoudig uit kan worden gevist (Spikmans & De 
Jong 2006).  
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Abiotische factoren 

Op 14 november 2012 zijn de abiotische eigenschappen van de watergang onderzocht. 
Onder abiotische eigenschappen worden verstaan breedte, diepte, doorzicht, 
temperatuur, zuurgraad, electrische geleidbaarheid, schaduw, begroeiing en 
oeverprofiel. De breedte van het water is bepaald aan de hand van coördinaten. De 
diepte van het water is bepaald door middel van een hengel met een dobber en een 
lood. Door het lood over de gehele breedte van het water te trekken, is met behulp van 
de afstand tussen het lood en de dobber bepaald hoe diep het water is. Het oeverprofiel 
is op dezelfde wijze opgemeten tot drie meter uit de kant. Het doorzicht is bepaald door 
een meetstok in het water te steken, en vervolgens te kijken tot welke diepte deze stok 
zichtbaar is. De fysisch-chemische bepalingen van het water in de poelen zijn gedaan 
met behulp van een Hanna Phep® pH-meter en een Hanna DiST® EC / TDS-meter. De 
eerste meet de zuurgraad, de tweede meet het elektrisch geleidingsvermogen (EC; 
Electrical Conductivity). Beide instrumenten zijn voorzien van een thermometer. De 
watertemperatuur is gemeten in graden Celsius, steeds 0,5 meter uit de oever en circa 10 
cm onder het wateroppervlak. De pH is een uitdrukking voor de zuurgraad van een 
waterige oplossing, en varieert van 0 tot 14. Water met een pH van 7 is neutraal, een 
lagere pH betekent een hogere zuurgraad. Het elektrisch geleidingsvermogen (EGV) van 
een water is afhankelijk van de voedselrijkdom en de saliniteit van het water. De 
opgeloste stoffen die gemeten worden zijn hoofdzakelijk minerale zouten. Hoe meer 
ionen (waaronder geïoniseerde meststoffen en andere zouten) in het water opgelost zijn, 
hoe hoger het elektrisch geleidend vermogen. De geleidbaarheid wordt uitgedrukt in 
millisiemens (mS). De schaduw, waterbegroeiing en oeverbegroeiing worden uitgedrukt in 
bedekkingspercentage.  

Vegetatie 

Tijdens het uitvoeren van het onderzoek is de vegetatie nauwlettend bekeken. Het ging 
hierbij om planten die een relatie hebben met het water, zoals de planten op de oevers 
(tot één meter van de waterlijn), de drijfbladplanten en de ondergedoken planten. De 
planten zijn gedetermineerd met behulp van Van der Meijden (2005). Vervolgens is de 
bedekking per soort bepaald door middel van de Braun-Blanquet methode (Hennekens 
2009, Tabel 1).  Aangezien de vegetaties niet volledig ontwikkeld zijn, is er niet gekeken 
naar eventuele plantengemeenschappen. De vegetatieopnames geven echter wel een 
beeld van de soortensamenstelling in de deelgebieden. Onder waterbegroeiing worden 
de onderwaterplanten en drijfbladplanten verstaan. De oeverbegroeiing betreft de 
helofyten, planten waarbij de bladeren en bloemen boven het wateroppervlak staan en 
de wortels onder water zitten. 
 

  Tabel 1. Indeling Braun-Blanquet methode (Hennekens 2009). 
code omschrijving percentage rekenkundig gemiddelde 

R zeer weinig exemplaren <5% 1% 

+ weinig exemplaren <5% 2% 

1 talrijk 5% 3% 

2 zeer talrijk 5-25% 13% 

3 willekeurig 25-50% 38% 

4 willekeurig 50-75% 68% 

5 willekeurig 75-100% 88% 
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Amfibieen 

De amfibieën zijn geïnventariseerd met behulp van het schepnet en zichtwaarnemingen 
langs de oever. De amfibieën zijn gedetermineerd aan de hand van Diepenbeek & 
Creemers (2006). De groene kikkers zijn niet tot op soortniveau gedetermineerd en 
worden aangeduid als ‘groene kikker complex’. 

Macrofauna 

Tijdens het inventariseren zijn de vangsten van macrofauna genoteerd. Hierbij zijn de 
soortgroepen beperkt tot de libellen Odonata, de rivierkreeften Astacidae, de weekdieren 
Mollusca en de waterkevers.  
Alleen de libellen waargenomen boven het water en tot 3 meter op de oever werden 
genoteerd, zodat alleen de gebiedsgebonden libellen zijn meegenomen in het 
onderzoek. De determinatie werd vastgesteld met behulp van Dijkstra (2008). De larven 
van juffers en libellen die met het schepnet zijn gevangen zijn niet gedetermineerd en 
worden ook niet behandeld in dit onderzoek. 
De kreeften zijn gedetermineerd met behulp van de zoekkaart kreeften van Stichting EIS. 
De rivierkreeften zijn een soortgroep waar extra aandacht naar uitgaat wegens de 
mogelijk grote impact die Amerikaanse rivierkreeften op een ecosysteem kunnen hebben. 
De rivierkreeften zijn bijvangsten in het schepnet tijdens inventariseren van vissen. Om 
een duidelijker beeld te krijgen van de dichtheden waarin de gevlekte Amerikaanse 
rivierkreeft momenteel aanwezig is in de Koedood en Zuidpolder zijn er kreeftenfuiken 
geplaatst. De fuiken hebben een afmeting van 46x22x22 (LxBxH). In totaal is er op drie 
dagen een vijftal fuiken geplaatst, waarvan tweemaal in de Koedood (26-sep en 7-okt) en 
eenmaal in de Zuidpolder (1-okt). Deze fuiken zijn voorzien van diverse aassoorten: dode 
vis, rottend vlees, kattenbrokken en visbolies of een combinatie daarvan. Na een nacht in 
het water te hebben gelegen zijn de fuiken de volgende dag gecontroleerd. 
Weekdieren zijn aangetroffen als bijvangst in het schepnet. De aangetroffen schelpen 
zijn verzameld waarna de soorten zijn gedetermineerd. De weekdieren zijn zowel 
gedetermineerd door drs. B. Koese (EIS/Naturalis) als met behulp van Gittenberger et al. 
(1998). De waterkevers zijn aangetroffen als bijvangst tijdens het bemonsteren met het 
schepnet. Alle exemplaren zijn gedetermineerd aan de hand van Drost et al (1992). Het 
aantal gevangen exemplaren is niet bijgehouden.  

Vissen 

De vissen zijn gedetermineerd met behulp van Spikmans & Kranenbarg (2010). Van 
iedere vis zijn de soort en formaatklasse genoteerd. De formaatklassen die zijn 
gehanteerd zijn 1 tot 3 centimeter, 3 tot 5 centimeter, 5 tot 10 centimeter, 10 tot 15 
centimeter, 15 tot 20 centimeter en groter dan 20 centimeter (Spikmans & de Jong 
2006). Op basis van de gebiedsinventarisatie (zie hoofdstuk 3) en de huidige kennis van 
verspreiding van Nederlandse vissoorten, is een inschatting gemaakt van de vissoorten 
die kunnen worden aangetroffen in het projectgebied. Dit zijn hoofdzakelijk limnofiele 
(voorkeur voor stilstaand water) en eurytope (zowel stromend als stilstaand water) soorten. 
Het projectgebied bestaat uit zoete, stilstaande wateren in de vorm van sloten, plassen, 
vijvers en weteringen. Op basis van vooronderzoek is een lijst opgesteld met vissoorten 
die mogelijk in het projectgebied aanwezig zijn. Van de 62 in Nederland voorkomende 
soorten zoetwatervissen werden er 24 soorten verwacht tijdens deze inventarisatie 
(Bijlage 3).  
Het viswatertype wordt bepaald door middel van de combinatie van watervegetatie, 
abiotische factoren en aangetroffen vissoorten. Tijdens het uitvoeren van het veldwerk is 
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de vegetatie van ieder transect onderzocht, evenals de abiotische factoren. Deze 
gegevens zijn gecombineerd met de aangetroffen vissoorten, waarna een uitspraak kan 
worden gedaan over het viswatertype. De verschillen tussen twee viswatertypen kunnen 
klein zijn en er zijn overlappende eigenschappen (Bijlage 4). 

2.3 Analyse 

De resultaten van de inventarisaties zijn ingevoerd op www.waarneming.nl. Vanaf daar 
zijn de waarnemingen worden geëxporteerd naar een Excel-bestand.  
Met behulp van de waarnemingen is de soortensamenstelling van vissen bepaald, 
waarna de verschillen tussen de deelgebieden zijn achterhaald. Tijdens het uitvoeren van 
de inventarisaties zijn alle individuele vissen gedetermineerd en opgemeten. De 
gevangen vissen zijn ingedeeld in lengteklassen: 1 tot 3 centimeter, 3 tot 5 centimeter, 5 
tot 10 centimeter, 10 tot 15 centimeter, 15 tot 20 centimeter en groter dan 20 centimeter. 
Door de percentages van de lengteklassen met elkaar te vergelijken kunnen verschillen 
tussen de deelgebieden worden aangewezen. Door het totaal aantal vissen per soort per 
deelgebied te delen door het aantal schepnetbewegingen per deelgebied is de kans op 
de soort per schep berekend. Door deze getallen van de deelgebieden te vergelijken 
kunnen verschillen in dichtheden worden bepaald.  
De vegetatie is onderzocht door middel van de Braun-Blanquet methode. Deze methode 
maakt het mogelijk een overzicht te vormen van de in het projectgebied voorkomende 
soorten en de abundantie daarvan. Het bemonsteren van de (a)biotische factoren levert 
inzicht over de verschillen tussen de deelgebieden.  
Van elk transect is het viswatertype bepaald. In Nederland worden de ondiepe, 
stilstaande wateren door Sportvisserij Nederland onderverdeeld in vijf viswatertypen 
(Bijlage 4). Deze viswatertypering legt een verband tussen voedselrijkdom, vegetatie en 
visgemeenschap. De voedselrijkdom wordt bepaalt door de bodemsoort. Een kleibodem 
is voedselrijker dan een zandbodem. De voedselrijkdom heeft effect op het doorzicht (de 
mate van troebelheid) in het water. Het doorzicht bepaald de hoeveelheid zonlicht die in 
het water doordringt. Dit heeft effect op de vegetatie. Als het zonlicht de bodem niet kan 
bereiken kunnen er geen planten groeien. De vegetatie is van belang voor de vissen als 
paaisubstraat, schuilgelegenheid en voedselgelegenheid. De voedselrijkdom en de 
samenstelling van de vegetatie bepalen welke visgemeenschap zich in een water bevindt. 
Een visgemeenschap wordt door Zoetemeyer (2001) als volgt gedefinieerd: “Het geheel 
van, tot verschillende soorten behorende vissen, die tezamen gebonden zijn aan 
hetzelfde milieu en elkaar daarbinnen beïnvloeden”. De voedselrijkdom bepaalt 
bovendien de draagkracht van een water. De draagkracht is de maximale hoeveelheid 
vis in kilogrammen die een water per hectare kan herbergen. Daarbij kan simpelweg 
worden gezegd dat de draagkracht groter wordt naarmate de bodem en waterkolom in 
voedselrijkdom toenemen (Figuur 2). 
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Figuur 2. Invloed van voedselrijkdom in een water (Zoetemeyer et al 2001). 

 
Van de overige soortgroepen die worden geïnventariseerd (amfibieën, libellen, 
macrofauna) is alleen gekeken naar de aan- of afwezigheid van een soort.  
Voor het toetsen van de relatie tussen de aanwezigheid van vegetatie en vis is gebruik 
gemaakt van de tweezijdige student t-toets in Microsoft Office Excel 2003. De t-toets 
berekent hoe groot de kans is dat een verschil tussen twee groepen berust op toeval. Bij 
een waarde kleiner dan 5% (p=0,05) is het verschil significant en mag gezegd worden 
dat het verschil niet door toeval is veroorzaakt. 
 
In bijlage 2 worden de bezoekdata weergegeven. 
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3 GEBIEDSBESCHRIJVING 

3.1 Inleiding 

Het gebied waar het onderzoek is uitgevoerd is gelegen op het eiland IJsselmonde. Het 
eiland ligt in het westen van Nederland en wordt omringd door rivieren; aan de 
noordkant door de Nieuwe Maas, aan de zuid- en westkant door de Oude Maas en aan 
de oostkant door de Noord.  

3.2 Onstaansgeschiedenis en klimaat 

Als we de bodem nader bestuderen, komen we de invloed van de zee op het gebied 
tegen. De grond heeft door de hoge grondwaterstand en door mariene afzettingen een 
karakter van zware donkere klei, waardoor er een dikke anaerobe laag vlak onder de 
oppervlakte te vinden is, waarin veel ontkalking is opgetreden. Zonder menselijke invloed 
zou het gebied behoren tot een uitgebreide delta waarin de rivieren Rijn, Maas en 
Schelde uitmonden. Hierin zou een oligotroof (voedselarm) veenpakket overheersen, dat 
bestaat uit els, berk, mosveen, mollegras en heide (Berendsen 2008). Het projectgebied 
staat onder invloed van een gematigd zeeklimaat (Cfb-klimaat volgens het klimaatsysteem 
van Köppen). Dit houdt in dat de winters (vrij) mild zijn en de zomers (vrij) koel. Neerslag 
valt in alle seizoenen en in de warmste maand van het jaar valt gemiddeld meer dan 
30mm regen. De gemiddelde hoeveelheid jaarlijkse neerslag bedraagt 850 tot 900 
millimeter (Bosatlas 2010).  

3.3 Deelgebieden 

Zuiderpark 

Het Zuiderpark is een groengebied in Rotterdam-Zuid, deelgemeente Charlois. Het heeft 
een oppervlakte van ongeveer 215 hectare, en is daarmee het grootste stadspark van 
Nederland. Het park is aangelegd in 1952 en vervult de functie van een recreatief 
gebruikspark. Dit uit zich in diverse volkstuincomplexen, sportverenigingen en 
speelweiden. In het park bevinden zich grote oppervlakten water. Deze watergangen 
worden gebruikt voor recreatieve doeleinden zoals kanoën, zwemmen en vissen. De 
oevers zijn grotendeels harde oevers, dat wil zeggen voorzien van beschoeiing. In het 
westelijke deel is de noordoever natuurlijk ingericht over een lengte van ongeveer 700 
meter. Een natuurlijke oever bestaat uit een flauw aflopend talud tot onder de waterlijn. 
Voornamelijk in het oostelijke deel zijn enkele wateren te vinden welke zeer slecht staan 
aangesloten op het watersysteem. Door de geringe doorspoeling en dikke organische 
laag op de bodem laat de kwaliteit in die wateren te wensen over. In het Zuiderpark zijn 
elf transecten uitgezet (Figuur 3). 
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Figuur 3. Ligging transecten Zuiderpark. 

Koedood 

De Koedood is een langgerekte wetering in de polder van Rhoon met een gemiddelde 
breedte van 20 meter. Deze van oorsprong natuurlijke watergang is 100 meter verlegd 
naar het westen, waardoor de historische waarde verloren is gegaan. Tegenwoordig 
vormt de Koedood met haar oevers de klimaatbuffer IJsselmonde. De oevers lopen 
geleidelijk af en worden begraasd door Schotse Hooglanders. Er bevindt zich een goed 
ontwikkelde flora op de oevers en in het water. Via het gemaal Breeman is deze 
watergang direct aangesloten op de rivier de Oude Maas. Langs de Koedood zijn vijf 
transecten uitgezet (Figuur 4). 
 

 
Figuur 4. Ligging transecten Koedood. 
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Zuidpolder 

De Zuidpolder is een oude polder ten zuiden van Barendrecht, welke voor een groot deel 
wordt gebruikt als weide- en akkergebied. De wateren bestaan voornamelijk uit oude, 
ondiepe sloten. Deze sloten hebben een zeer steile oever met een houten beschoeiing. 
Recentelijk zijn er twee nieuwe plassen gegraven met een zeer geleidelijk aflopende 
oever. Evenals de Koedood is dit gebied via gemaal Breeman aangesloten op de rivier 
de Oude Maas. In de Zuidpolder zijn zes transecten uitgezet (Figuur 5).  
 

 
Figuur 5. Ligging transecten Zuidpolder. 
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4 RESULTATEN 

In dit hoofdstuk worden de resultaten van de inventarisatie besproken die heeft 
plaatsgevonden in het projectgebied van de Blauwe Verbinding. Van 4 september tot 11 
oktober is het projectgebied bemonsterd met behulp van een schepnet. In totaal zijn er in 
drie deelgebieden 22 transecten bemonsterd. Elk van deze transecten is zesmaal 
bezocht, waarbij er vijftien schepnetbewegingen per transect zijn uitgevoerd. Het totale 
aantal schepnetbewegingen is 1980.  
In de eerste paragraaf worden de abiotische factoren behandeld. In de tweede 
paragraaf komen de overige soortgroepen aan bod. Hieronder vallen de vegetatie, de 
amfibieën en de macrofauna. In de derde paragraaf worden de vissen behandeld. Als 
laatste worden in de vierde paragraaf de viswatertypen bepaald aan de hand van de 
resultaten van de abiotische factoren, de vegetatie en de aangetroffen vissen. 

4.1 Abiotische factoren 

Op 14 november 2012 zijn alle 22 transecten bemonsterd op abiotische factoren.  
De breedte varieert sterk tussen de transecten, gemiddeld 5 tot 50 meter breed met enkele 
uitschieters. De diepte is vrij gelijkmatig en ligt overal tussen de 95 en 150 centimeter. De 
temperatuur is direct gerelateerd aan de diepte van het water; de diepere delen zijn een 
halve graad koeler (gemiddeld 8,9 ˚C) dan de ondiepe delen (gemiddeld 9,5 ˚C). 
Hieronder volgt een beschrijving per deelgebied.  

Zuiderpark  

De wateren in het Zuiderpark zijn grotendeels voorzien van een houten beschoeiing, met 
uizondering van de noordkant van het nieuwe deel. De breedte van de onderzochte 
wateren varieert sterk, van 5 tot 200 meter. De diepte varieert van 95 tot 150 centimeter. 
De temperatuur is in de ondiepe wateren duidelijk hoger dan in de diepere wateren en 
varieert van 8,5 tot 10 graden Celcius. De zuurgraad (pH) varieert van 7,6 tot 8,4, 
waarbij de zuurgraad het hoogst ligt in de grotere wateren. Het electrisch geleidend 
vermogen varieert tussen de 0,7 en 1,05 millisiemens. In de grote wateroppervlakten ligt 
het doorzicht tussen de 25 en 50cm. In de smallere wateren ligt het doorzicht tussen de 
75 en 150cm. Het merendeel van de wateren ligt minder dan 50% van de dag in de 
schaduw. Het gazon loopt in de meeste gevallen door tot aan de oever. De oever is 
vervolgens een verticale lijn van 40 centimeter. als gevolg van de houten beschoeiingen 
(Figuur 6). Door de houten beschoeiingen bereikt de oeverbegroeiing niet haar volledige 
potentiële soortensamenstelling. De aanwezige begroeiing beslaat in de meeste gevallen 
nog geen 30% van de oever, met een maximale bedekking van slechts 50%. De 
waterbegroeiing is nog minder aanwezig dan de oeverbegroeiing en varieert in de 
meeste gevallen tussen de 0 en 20% van het wateroppervlak. Slechts op twee locaties ligt 
de bedekking boven de 50% (Tabel 2).  
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Tabel 2. Abiotische factoren Zuiderpark per transect.  

transect 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

breedte (m) 25 40 85 30 200 45 20 10 5 10 35 
diepte (cm) 125 115 130 150 100 140 95 140 120 95 145 
temperatuur (©) 9,4 9 8,5 9,3 10,1 9,4 9,6 9 9 9,4 9,4 
doorzicht (cm) 115 45 35 75 25 40 85 140 80 35 45 
zuurgraad (pH) 7,9 8,38 8,16 7,95 8,05 7,96 7,82 7,7 7,73 7,65 7,88 
electrische geleidbaarheid (ECV) 0,77 0,86 0,85 0,89 1,04 1,04 1,11 0,9 0,69 0,73 0,65 
schaduw (%) 50 50 90 50 20 20 30 90 75 40 90 
waterbegroeiing (%) 90 20 0 70 0 20 20 0 20 20 20 
oeverbegroeiing (%) 20 50 10 40 0 20 40 10 50 30 30 

 

 
Figuur 6. Gemiddeld oeverprofiel Zuiderpark. 

Koedood 

De Koedood is een gegraven wetering en heeft een monotoon karakter. Over de gehele 
lengte van het water ligt de breedte rond de 20 meter en de diepte rond de 130 
centimeter. De oevers lopen geleidelijk af en hebben een natuurlijk uitstraling. De 
temperatuur ligt rond de 9 graden Celcius. Het doorzicht is gemiddeld 60 centimeter. De 
zuurgraad (pH) is gemiddeld 7,7. Het electrisch geleidend vermogen bedraagt 
gemiddeld 1,05 millisiemens. Het wateroppervlak ligt maximaal 20% van de dag in de 
schaduw. De oeverbegroeiing is goed ontwikkeld en heeft een bedekking van gemiddeld 
80% (Tabel 3). De waterbegroeiing is minder sterk ontwikkeld en ligt rond de 20%. De 
oever loopt geleidelijk af (Figuur 7). 
 
Tabel 3. Abiotische factoren Koedood per transect. 

transect 1 2 3 4 5 
breedte (m) 20 19 19 21 18 
diepte (cm) 135 140 150 125 110 
temperatuur (©) 9 8,8 8,9 8,7 8,8 
doorzicht (cm) 60 75 60 55 50 
zuurgraad (pH) 7,66 7,82 7,77 7,73 7,9 
electrische geleidbaarheid (ECV) 1,11 1,07 1,03 1,05 1,03 
schaduw (%) 10 20 10 20 10 
waterbegroeiing (%) 30 20 10 20 10 
oeverbegroeiing (%) 90 80 80 80 80 
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Figuur 7. Gemiddeld oeverprofiel Koedood. 

Zuidpolder 

De wateren in de Zuidpolder behoren tot twee verschillende typen. De recent gegraven 
plassen (transect 2 en 3) en de lange oude sloten (transect 1, 4 t/m 6).  
De recent gegraven plassen hebben een breedte tussen de 10 en 80 meter. De diepte 
varieert van 110 tot 140 centimeter. Er is een geleidelijk aflopende oever. De zuurgraad 
ligt tussen de 8,2 en 8,7. Het electrisch geleidend vermogen ligt rond de 0,55 
millisiemens. De oeverbegroeiing is redelijk ontwikkeld en heeft een gemiddelde 
bedekking van 50%. De oude sloten hebben een breedte van plusminus 7 meter en zijn 
voorzien van een houten beschoeiing. De oever is zeer steil. De diepte is ongeveer 120 
centimeter. De voedselrijkdom ligt rond de 0,75 millisiemens. De oeverbegroeiing heeft 
een bedekking van 20%. In het gehele gebied is de temperatuur van het water ongeveer 
9 graden Celcius. Het doorzicht varieert tussen de 30 en 50 centimeter (Tabel 4). Het 
oeverprofiel van de recent gegraven plassen en de oude sloten verschilt van zeer 
geleidelijk tot zeer sterk aflopend (Figuur 8 & Figuur 9). 
 
Tabel 4. Abiotische factoren Zuidpolder per transect.  

transect 1 2 3 4 5 6 
breedte (m) 50 80 10 7 8 7 
diepte (cm) 140 120 110 125 110 115 
temperatuur (©) 8,7 9,5 9,3 8,7 9 8,9 
doorzicht (cm) 30 40 50 45 50 50 
zuurgraad (pH) 8,32 8,77 8,25 8,04 7,84 7,87 
electrische geleidbaarheid (ECV) 0,63 0,5 0,55 0,75 0,77 0,79 
schaduw (%) 25 20 25 0 0 0 
waterbegroeiing (%) 30 40 50 30 30 30 
oeverbegroeiing (%) 70 50 30 20 25 15 
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Figuur 8. Gemiddeld oeverprofiel Zuidpolder recent gegraven wateren. 

 

 
Figuur 9. Gemiddeld oeverprofiel Zuidpolder oude sloten. 

4.2 Biotische factoren 

Inleiding 

Tijdens het bemonsteren zijn de soortgroepen hogere planten, amfibieën en macrofauna 
onderzocht. Daarbij zijn 38 soorten vaatplanten aangetroffen die een min of meer directe 
relatie hebben met het water. Er zijn 4 soorten amfibieën, 9 soorten libellen, 1 soort 
rivierkreeft, 11 soorten mollusken en 4 soorten waterkevers aangetroffen. 
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Vegetatie 

Per transect is de aanwezige vegetatie bekeken. Daarbij zijn de aangetroffen soorten 
genoteerd, evenals de dichtheid waarin deze soorten voorkomen. Deze dichtheid is 
bepaald volgens de methode van Braun-Blanquet (Tabel 1). In het projectgebied zijn in 
totaal 38 plantensoorten waargenomen (Tabel 5). Hieronder vallen de ondergedoken 
planten zoals Grof hoornblad Ceratophyllum demersum, de drijfbladplanten zoals Witte 
waterlelie Nymphaea alba, en de helofyten zoals Gele lis Iris pseudacorus. Alleen de 
planten binnen een meter afstand van de waterlijn zijn genoteerd. Langs de oevers van 
de Koedood zijn 26 plantensoorten waargenomen. Zowel in het Zuiderpark als in de 
Zuidpolder zijn 21 soorten waargenomen. Het gemiddeld aantal soorten per transect in 
de Koedood bedraagt 13,6, in de Zuidpolder gemiddeld 9,2 soorten, en in het 
Zuiderpark gemiddeld 7,6 soorten. Twaalf soorten zijn in alle drie de deelgebieden 
aangetroffen. Zes soorten zijn op meer dan 50% van de transecten aangetroffen (Bijlage 
5). Naast de algemene soorten zijn twee zeldzamere plantensoorten aangetroffen, 
namelijk de Rode ogentroost Odontites vernus en de Zwanenbloem Butomus umbellatus.  
 
Tabel 5. Aangetroffen plantensoorten per deelgebied.  

Soort Zuiderpark Koedood Zuidpolder 

Aarvederkruid Myriophyllum spicatum - - + 

Beekpunge Veronica beccabunga - + - 

Blaartrekkende boterbloem Ranunculus sceleratus - + + 

Gele lis Iris pseudacorus + + - 

Gele plomp Nuphar lutea + + - 

Gevleugeld hertshooi Hypericum tetrapterum + + - 

Gewone engelwortel Angelica sylvestris + + + 

Greppelrus Juncus bufonius - + - 

Grof hoornblad Ceratophyllum demersum + - + 

Grote egelskop Sparganium erectum + + + 

Grote kattenstaart Lythrum salicaria + + - 

Grote lisdodde Typha latifolia + + + 

Grote waterweegbree Alisma plantago-aquatica - + + 

Harig wilgenroosje Epilobium hirsutum + + + 

Heelblaadjes Pulicaria dysenterica + + + 

Heen Bolboschoenus maritimus + + - 

Hoge cyperzegge Carex pseudocyperus - + - 

Kalmoes Acorus calamus - - + 

Kleine watereppe Berula erecta - + - 

Koninginnekruid Eupatorium cannabinum + + - 

Liesgras Glyceria maxima + + + 

Pijlkruid Sagittaria sagittifolia - - + 

Riet Phragmites australis + + + 

Rode ogentroost Odontites vernus + - - 

Rode waterereprijs Veronica catenata - - + 

Ruwe bies Schoenoplectus tabernaemontani - - + 

Schietwilg Salix alba + + + 

Smalle waterpest Elodea nuttallii + + + 

Sterrenkroos Callitriche spec. + + + 

Stijve waterranonkel Ranunculus circinatus - + + 

Veerdelig tandzaad Bidens tripartita - + - 

Watergentiaan Nymphoides peltata - + - 

Watermunt Mentha aquatica + + + 

Witte Waterlelie Nymphaea alba + + - 

Wolfspoot Lycopus europaeus + + + 

Zeegroene rus Juncus inflexus + + + 

Zwanenbloem Butomus umbellatus + - - 

Zwart tandzaad Bidens frondosa - + - 



 

26 bSR-rapport 213 – Visfauna Blauwe Verbinding  

Amfibieën 

Zowel de bijvangsten in het schepnet als de zichtwaarnemingen van amfibieën zijn 
genoteerd. In totaal zijn drie soorten en een soortcomplex aangetroffen (Tabel 6). Het 
Groene kikker complex Pelophylax spec. omvat de Poelkikker P. lessonae, de Meerkikker 
P. ridibundus en de hybride daartussen genaamd Bastaardkikker P. kl. esculentus. Deze 
soorten zijn in het veld lastig te determineren. In het projectgebied zijn uitsluitend 
Meerkikker en Bastaardkikker aanwezig. Verder zijn Bruine kikker Rana temporaria, 
Gewone pad Bufo bufo en Kleine watersalamander Lissotriton vulgaris aangetroffen. Van 
de Kleine watersalamander zijn alleen larven aangetroffen. De aangetroffen soorten 
amfibieën behoren allen tot bijlage tabel 1 bij de Flora- en faunawet (Bijlage 1).  
 
Het voorkomen van amfibieën in het projectgebied van de Blauwe Verbinding is sterk 
geconcentreerd langs de Koedood. Hier zijn 142 exemplaren amfibieën aangetroffen, 
terwijl dat in het Zuiderpark en de Zuidpolder slechts respectievelijk twee en drie 
exemplaren betrof. Dit wordt veroorzaakt door het hoge aantal zichtwaarnemingen van 
kikkers langs de Koedood, waar de natuurlijke oevers ideaal zijn voor amfibieën. In het 
Zuiderpark lopen weinig transecten langs zulke natuurlijke oevers, wat dan ook heeft 
geresulteerd in nul kikkerwaarnemingen. In de Zuidpolder zijn drie transecten gelegen 
met een natuurlijke oever. Toch zijn hier maar drie kikkers aangetroffen, wat zou kunnen 
liggen aan de zeer recente aanleg van de oevers in twee van de drie transecten.  
De Kleine watersalamander is tijdens het onderzoek driemaal aangetroffen. Dit betrof in 
alle drie de gevallen larven, welke zijn gevangen in langs de transecten die het rijkst 
waren aan ondergedoken vegetatie.  

 
Tabel 6. Aangetroffen soorten amfibieën in het projectgebied.  

Soortnaam  Zuiderpark Koedood Zuidpolder totaal 

Groene kikker complex Pelophylax spec. - 113 2 115 
Bruine kikker Rana temporaria - 12 1 13 
Gewone pad Bufo bufo - 16 - 16 
Kleine watersalamander Lissotriton vulgaris 2 1 - 3 

                            totaal                                  2 142 3 147 

Macrofauna 

Libellen 

De imago’s van juffers en libellen die langs de transecten werden waargenomen zijn 
genoteerd. In totaal zijn er negen soorten waargenomen. Al deze soorten behoren tot de 
algemene libellen en stellen geen bijzondere eisen aan de biotoop. In het Zuiderpark zijn 
twee soorten aangetroffen verdeeld over 18 exemplaren; langs de Koedood zes soorten 
verdeeld over 106 exemplaren en in de Zuidpolder acht soorten verdeeld over 65 
exemplaren (Tabel 6). In de Zuidpolder zijn drie van de acht soorten slechts eenmaal 
waargenomen.  

Rivierkreeften 

Tijdens het bemonsteren met het schepnet is de Gevlekte Amerikaanse rivierkreeft 
Orconectes limosus aangetroffen (Figuur 10). In totaal zijn er zestien exemplaren 
gevangen in de Koedood en de Zuidpolder, met respectievelijk negen en zeven 
exemplaren (Figuur 11). In het Zuiderpark is de Gevlekte Amerikaanse rivierkreeft niet 
aangetroffen. Aanvullend onderzoek heeft uitgewezen dat zij zich wel zeer dichtbij de 
wateren van het Zuiderpark bevinden, hemelsbreed op slechts 100 meter afstand (ten 
zuiden van het Havenspoorpad). In het Zuidelijk Randpark zijn vier exemplaren 



   

bSR-rapport 213 – Visfauna Blauwe Verbinding  27 

gevangen. Het is dus mogelijk dat de Gevlekte Amerikaanse rivierkreeft zich al in lage 
dichtheden in het Zuiderpark bevindt. Met de fuiken is geen enkele kreeft gevangen.  
 

 
Figuur 10. Gevlekte Amerikaanse rivierkreeft. 

 

 
Figuur 11. Locaties waar Gevlekte Amerikaanse rivierkreeft is aangetroffen.  

Mollusken 

Er zijn in totaal elf soorten mollusken aangetroffen (Tabel 6). Geen van deze soorten is 
beschermd of stelt bijzondere eisen aan de waterkwaliteit (Gittenberger et al 1998). Met 
name de tweekleppigen, de mosselen, spelen een belangrijke rol in het watersysteem. Zo 
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is de streng beschermde Bittervoorn voor de voortplanting afhankelijk van de 
aanwezigheid van zoetwatermosselen. Daarnaast hebben de mosselen een belangrijke 
filterende functie (Emmerik et al 2006). 

Waterkevers 

In totaal zijn er vier soorten waterkevers aangetroffen (Tabel 6). Slechts één soort is in 
meer dan één deelgebied aangetroffen. Geen van deze soorten is beschermd of stelt 
bijzondere eisen aan de waterkwaliteit (Drost et al 1992). 
 

Tabel 7. Aangetroffen soorten macrofauna per deelgebied. 

Soortnaam Zuiderpark Koedood Zuidpolder 

Libellen Odonata 

Bloedrode heidelibel Sympetrum sanguineum - 10 1 

Bruine glazenmaker Aeshna grandis - - 3 

Bruinrode heidelibel Sympetrum striolatum - 15 4 

Houtpantserjuffer Lestes viridis 12 - 2 

Kleine roodoogjuffer Erythromma viridulum - - 1 

Lantaarntje Ischnura elegans - 28 47 

Paardenbijter Aeshna mixta 6 20 6 

Steenrode heidelibel Sympetrum vulgatum - 22 1 

Watersnuffel Enallagma cyathigerum - 11 - 

Rivierkreeften Astacidae 

Gevlekte Amerikaanse rivierkreeft Orconectes limosus - 9 7 

                          Mollusken Mollusca  

Driehoeksmossel Dreissena polymorpha + + - 

Gewone hoornschaal Sphaerium corneum - + + 

Gewone poelslak Lymnaea stagnalis + + + 

Gewone schijfhoornslak Planorbis planorbis + + + 

Moeraspoelslak Stagnicola palustris - + - 

Oorvormige poelslak Radix auricularia + + + 

Ovale poelslak Radix balthica - + + 

Posthoornslak Planorbarius corneus + + + 

Puntige blaashoren Physella acuta - + - 

Vijvermossel Anodonta anatina + + + 

Zwanenmossel Anodonta cygnea  + + - 

Kevers Coleoptera 

Gewone geelrand Dytiscus marginalis - + - 

Gewone waterroofkever Graphoderus cinereus + - - 

Grote spinnende watertor Hydrophilus piceus + + + 

Tuimelaar Cybister lateralimarginalis + - - 

 

4.3 Vissen 

Overzicht aangetroffen vissoorten  

Tijdens de inventarisatie zijn zestien vissoorten aangetroffen in het projectgebied verdeeld 
over 4257 exemplaren (Tabel 8). Gemiddeld zijn er 2,15 vissen per schepnetbeweging 
gevangen (N=1980). Hieronder bevinden zich twee soorten die zijn opgenomen in de 
Flora- en Faunawet; de Bittervoorn Rhodeus amarus en Kleine modderkruiper Cobitis 
taenia. Ook zijn er drie soorten aangetroffen die op de Rode Lijst vissen staan; de 
Bittervoorn, de Kroeskarper Carassius carassius en het Vetje Leucaspius delineatus. 
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Opvallend is het voorkomen van de Marmergrondel Proterorhinus semilunaris, een exoot 
afkomstig uit Oost-Europa die pas sinds 2002 aanwezig is in de Nederlandse wateren. 
Snoek is uitsluitend aangetroffen als zichtwaarneming. 
 
Tabel 8. Overzicht aangetroffen vissen in het projectgebied. 

Soort 
Aantal 
exemplaren 

Percentage Rode Lijst* 
Flora- en 
faunawet** 

Status 

Baars Perca fluviatilis 11 0,26 - - inheems 

Bittervoorn Rhodeus amarus 425 9,98 kwetsbaar tabel 3 ingeburgerd 

Blankvoorn Rutilus rutilus 698 16,40 - - inheems 

Brasem Abramis brama 43 1,01 - - inheems 

Karper Cyprinus carpio 3 0,07 - - ingeburgerd 

Kleine modderkruiper Cobitis taenia 430 10,10 - tabel 2 inheems 

Kolblei Blicca bjoerkna 116 2,73 - - inheems 

Kroeskarper Carassius carassius 19 0,45 kwetsbaar - inheems 

Marmergrondel Proterorhinus semilunaris 106 2,49 - - exoot 

Pos Gymnocephalus cernuus 1 0,02 - - inheems 

Roofblei Aspius aspius 3 0,07 - - ingeburgerd 

Ruisvoorn Scardinius erythrophthalmus 476 11,18 - - inheems 

Snoek Esox lucius 4*** 0,09 - - inheems 

Tiendoornige stekelbaars Pungitius pungitius 951 22,34 - - inheems 

Vetje Leucaspius delineatus 798 18,75 kwetsbaar - inheems 

Zeelt Tinca tinca 173 4,06 - - inheems 

Totaal 4257     

* Rode Lijst: De Rode Lijst vissen is vastgesteld door de Rijksoverheid. In deze lijst worden de vissoorten 
benoemd die in areaal en/of aantal achteruit gaan en daarom extra aandacht verdienen. Een soort die wordt 
genoemd in de Rode Lijst is niet direct beschermd.  
** Flora- en faunawet: Zie bijlage 1 voor het wettelijk kader. 
***: Zichtwaarnemingen 

 
Van de in totaal zestien vissoorten is het merendeel in alle drie de deelgebieden 
aangetroffen. De zes soorten die meer dan vijf procent uitmaken van de totale 
hoeveelheid gevangen vis zijn Tiendoornige stekelbaars Pungitius pungitius, Vetje 
Leucaspius delineatus, Blankvoorn Rutilus rutilus, Ruisvoorn Scardinius erythrophthalmus, 
Kleine modderkruiper en Bittervoorn met respectievelijk 22,34%, 18,75%, 16,40%, 
11,18%, 10,10% en 9,98% (Figuur 12, Tabel 8). Dit zijn algemene soorten in het westen 
van Nederland, die in het merendeel van de stilstaande wateren kunnen worden 
aangetroffen. De Bittervoorn en de Kleine modderkruiper zijn beschermd. Te zien is dat 
de Blankvoorn, Ruisvoorn en Kleine modderkruiper in de drie deelgebieden vrij 
gelijkmatig verdeeld zijn qua presentie. De Tiendoornige stekelbaars heeft een voorkeur 
voor plantenrijke wateren en is in grote dichtheden aangetroffen in het Zuiderpark. Het 
Vetje heeft een voorkeur voor kleine wateren zoals poldersloten en is vooral aangetroffen 
in de Zuidpolder. De beschermde Bittervoorn is uitsluitend aangetroffen in het Zuiderpark.  
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Figuur 12. Verhouding algemene soorten tussen de deelgebieden. 

 
Van elk deelgebied is het aantal gevangen vissen per schepnetbeweging berekend voor 
iedere aangetroffen vissoort ( 
Tabel 9). Het gemiddeld aantal vissen per schepnetbeweging bedraagt voor het 
Zuiderpark, de Koedood en de Zuidpolder respectievelijk 1,83 exemplaren, 2,22 
exemplaren en 2,67 exemplaren. Voor het totale projectgebied is dit gemiddeld 2,15 
exemplaren per schepnetbeweging. In het Zuiderpark is het aantal exemplaren per 
schepnetbeweging voor een Blankvoorn, een Kleine modderkruiper en een Ruisvoorn 
opvallend laag in vergelijking met de andere deelgebieden.  
 

Tabel 9. Aantal exemplaren per soort per schepnetbeweging per deelgebied (N=schepnetbewegingen). 

Soort 
Zuiderpark 
(N=990) 

Koedood 
(N=450) 

Zuidpolder 
(N=540) 

Totaal 
(N=1980) 

Baars Perca fluviatilis 0,005 0,007 0,006 0,006 

Bittervoorn Rhodeus amarus 0,43 0 0 0,21 

Blankvoorn Rutilus rutilus 0,2 0,56 0,47 0,35 

Brasem Abramis brama 0,02 0,06 0 0,02 

Karper Cyprinus carpio 0,001 0,004 0 0,002 

Kleine modderkruiper Cobitis taenia 0,18 0,27 0,25 0,22 

Kolblei Blicca bjoerkna 0,003 0,21 0,03 0,06 

Kroeskarper Carassius carassius 0,02 0,004 0 0,01 

Marmergrondel Proterorhinus semilunaris 0 0,14 0,08 0,05 

Pos Gymnocephalus cernuus 0,001 0 0 0,001 

Roofblei Aspius aspius 0 0,009 0 0,002 

Ruisvoorn Scardinius erythrophthalmus 0,14 0,38 0,31 0,24 

Snoek Esox lucius 0 0 0 0,002 

Tiendoornige stekelbaars Pungitius pungitius 0,59 0,21 0,51 0,48 

Vetje Leucaspius delineatus 0,17 0,27 0,89 0,4 

Zeelt Tinca tinca 0,07 0,1 0,12 0,09 

Gemiddeld aantal vissen per schepnetbeweging 1,83 2,22 2,67 2,15 

Uitgelicht 

Hieronder worden soorten besproken die relevant zijn vanwege de beschermde of 
uitheemse status. Dit zijn de Bittervoorn, de Kleine modderkruiper, de Marmergrondel en 
de Gevlekte Amerikaanse rivierkreeft. 
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Bittervoorn  

Tijdens het onderzoek is de Bittervoorn uitsluitend aangetroffen in het Zuiderpark (Figuur 
13). In totaal zijn er 425 exemplaren gevangen met gemiddeld 0,43 exemplaren per 
schepnetbeweging. De grootste aantallen Bittervoorn zijn gevangen in wateren getypeerd 
als Snoek-Blankvoornviswatertype (63 exemplaren) en Blankvoorn-Brasemviswatertype 
(358 exemplaren). De streng beschermde Bittervoorn is voor de voortplanting afhankelijk 
van de aanwezigheid van de zoetwatermosselen van de geslachten Anodonta en Unio. 
Het vrouwtje legt de eieren binnenin de mossel, waarna de jonge vissen zich intern 
ontwikkelen en dus veilig zijn voor predatoren.  
 

 
Figuur 13. Bittervoorn. 

Marmergrondel 

De Marmergrondel (Figuur 14) die tijdens dit onderzoek is aangetroffen betreft de eerste waarneming van deze 
soort voor het eiland IJsselmonde. Tijdens het onderzoek is gebleken dat de soort zich al sterk verspreid heeft in 
het projectgebied. In de Koedood zijn 63 exemplaren gevangen, in de Zuidpolder 43. De kans op vangst per 
schepnetbeweging in de Koedood is 0,14, in de Zuidpolder 0,08 ( 

Tabel 10). De gevangen exemplaren betroffen zowel volgroeide exemplaren (max. 8cm) 
als larven met een dooierzak, waardoor het vaststaat dat de Marmergrondel zich reeds 
voortplant in deze wateren. Verder onderzoek naar de verspreiding heeft uitgewezen dat 
deze soort zich ook al heeft uitgebreid tot het Zuidelijk Randpark aan de noordzijde van 
de A15 (Figuur 15). De Marmergrondel is tijdens het onderzoek aangetroffen in 
viswatertypen die ook in het Zuiderpark aanwezig zijn, namelijk van het Snoek-
Blankvoornviswatertype (7 exemplaren) en het Blankvoorn-Brasemviswatertype (99 
exemplaren).  
 

Tabel 10. Verdeling in lengteklassen per deelgebied van de Marmergrondel 

Gebied 1 tot 3 centimeter 3 tot 5 centimeter 
5 tot 10 
centimeter 

totaal 
kans per 
schepnetbeweging 

Koedood 5 57 1 63 0,14 
Zuidpolder 1 40 2 43 0,08 
totaal 6 97 3 106  
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Figuur 14. Marmergrondel. 

 

 
Figuur 15. Locaties waar Marmergrondel is aangetroffen. 

Kleine modderkruiper 

De Kleine modderkruiper (Figuur 16) is in alle drie de deelgebieden goed 
vertegenwoordigd en langs vrijwel alle transecten aangetroffen. Opmerkelijk is het 
verschil in percentage van de lengteklasse vijf tot tien centimeter tussen de deelgebieden 
(Figuur 17). Het percentage aan exemplaren in de lengteklasse zes tot tien centimeter in 
het Zuiderpark is 14,94% (N=174), tien procent lager dan in de Koedood en de 
Zuidpolder met 24,59% (N=122) en 26,87% (N=134). Ook de dichtheid van Kleine 
modderkruiper ligt in het Zuiderpark lager. Daar is het gemiddeld aantal exemplaren per 
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schepnetbeweging 0,18 exemplaren. In de Zuidpolder is dit 0,25 exemplaren en in de 
Koedood het hoogst met 0,27 exemplaren. Voor het gehele projectgebied is dit 
gemiddeld 0,22 exemplaren per schepnetbeweging (Tabel 11).  
 

 
Figuur 16. Kleine modderkruiper. 
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Figuur 17. Weergave van het percentage van de lengteklasse 5-10 cm. van de Kleine modderkruiper. 

 

Tabel 11. Verhoudingen tussen de deelgebieden van de Kleine modderkruiper.  

deelgebied 3 tot 5 centimeter 
5 tot 10 
centimeter 

totaal 
percentage 5 tot 
10 cm. 

kans per 
schepnetbeweging 

Zuiderpark 148 26 174 14,94% 0,18 
Koedood 92 30 122 24,59% 0,27 
Zuidpolder 98 36 134 26,87% 0,25 
totaal 338 92 430  0,22 

Soorten in aangrenzende gebieden 

Op de locatie waar het projectgebied in verbinding staat met de rivier de Oude Maas is 
op 30 september, 4 oktober en 18 oktober nader onderzoek uitgevoerd naar de daar 
voorkomende vissoorten in de rivier. Dit is uitgevoerd met behulp van een hengel met 
verschillende soorten aas. Hierbij zijn vijf vissoorten aangetroffen (Tabel 12). Drie soorten 
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hiervan bevinden zich nog niet in het projectgebied, namelijk de Winde Leuciscus idus, 
Zwartbekgrondel Neogobius melanostomus en Kesslers’ grondel Neogobius kessleri. 
 
Tabel 12. Aangetroffen in gebied aangrenzend aan het projectgebied. 

Soort Rode Lijst Flora- en faunawet Status 
Baars Perca fluviatilis - - inheems 
Kesslers’ grondel Neogobius kessleri - - exoot 
Roofblei Aspius aspius - - ingeburgerd 
Winde Leuciscus idus gevoelig - inheems 
Zwartbekgrondel Neogobius melanostomus - - exoot 

 
Opvallend is dat de grondels exoten zijn die, evenals de Marmergrondel die al is 
aangetroffen binnen de grenzen van het projectgebied, afkomstig zijn uit Oost-Europa. 
Deze grondels zijn nieuwkomers in het ecosysteem en het is nog niet bekend welke 
impact ze zullen hebben. De Zwartbekgrondel is in grote dichtheden aanwezig in de 
Oude Maas. Op de stortstenen oevers bevinden zich diverse exemplaren per vierkante 
meter. De Kesslers’ grondel is in lagere dichtheden aanwezig, maar de aangetroffen 
exemplaren zijn opmerkelijk groter van formaat dan Zwartbek- en Marmergrondel.  

4.4 Viswatertypen 

Alle 22 transecten zijn ingedeeld in een viswatertype. Er zijn vier verschillende 
viswatertypen aangetroffen in het projectgebied (Bijlage 7). Alleen het Baars-
Blankvoorntype is niet aangetroffen.  
Op 65% van de transecten kan het water worden getypeerd als het Blankvoorn-
Brasemtype (Figuur 18). Dit type wordt gekenmerkt door voedselrijke omstandigheden. 
Het water is troebel waardoor de waterplanten slechts matig aanwezig zijn met een 
bedekking van 10 tot 20% van het wateroppervlak.  
Op 19% van de transecten kan het water worden getypeerd als het Snoek-
Blankvoorntype. Dit is het meest soortenrijke viswatertype. Het water is matig voedselrijk 
tot voedselrijk, met een waterplantbedekking van 20-60%. Dit betreft voornamelijk oever- 
en drijfbladplanten. Onderwaterplanten komen in mindere mate tot ontwikkeling.  
Op 10% van de transecten kan het water worden getypeerd als het Ruisvoorn-Snoektype. 
Deze wateren zijn matig voedselrijk en zijn sterk begroeid, met een waterplantbedekking 
van 60-100%. Het water is vrij helder (>70cm). De onderwaterplanten zijn sterk 
ontwikkeld.  
Op 6% van de transecten kan het water worden getypeerd als het Brasem-
Snoekbaarstype. Dit viswatertype is zeer voedselrijk en heeft een beperkte zichtdiepte 
(<30cm.) In deze wateren ontbreken de waterplanten geheel, waardoor alle 
voedingsstoffen beschikbaar zijn voor algen en plankton.  
Het merendeel van de wateren wordt getypeerd als Snoek-Blankvoorntype of Blankvoorn-
Brasemtype. Deze wateren vormen een optimaal leefgebied voor veertien vissoorten 
(Bijlage 6). De plantenbedekking varieert van 10 tot 60%. Daarbij is de bedekking van 
helofyten hoog, van drijfbladplanten gemiddeld en van onderwaterplanten laag.  
 
Het Zuiderpark heeft de grootste diversiteit aan viswatertypen. Hier zijn vier verschillende 
viswatertypen aangetroffen. Dit zijn vijfmaal het Blankvoorn-Brasemtype, driemaal het 
Snoek-Blankvoorntype, tweemaal het Ruisvoorn-Snoektype en eenmaal het Brasem-
Snoekbaarstype. De Koedood is over de gehele lengte te typeren als het Blankvoorn-
Brasemtype. In de Zuidpolder is viermaal het Blankvoorn-Brasemtype aangetroffen en 
tweemaal het Snoek-Blankvoorntype.  
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Figuur 18. Overzicht van de aangetroffen viswatertypen.  
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5 DISCUSSIE 

5.1 Onderzoeksopzet 

De uitgevoerde inventarisatie heeft veel gegevens opgeleverd over de verspreiding van 
de visfauna in het gebied van de Blauwe Verbinding. Van het grootste deel van het 
watersysteem was niet bekend welke soorten en welke dichtheden er voorkwamen.  
 
Bij de analyse van de resultaten vindt geen correctie plaats voor de efficiëntie van de 
gebruikte vismethode. Bij herhaling van deze inventarisatie dient dezelfde methode toe te 
worden gepast zodat de resultaten kunnen worden vergeleken. Bij het gebruik van een 
andere vismethode in de toekomst zal er een correctie moeten worden toegepast.  
Door de gebruikte vismethode met het schepnet is uitsluitend de oeverzone bemonsterd. 
Hierin bevindt zich vooral juveniele vis. De eventuele grotere vissen zijn het schepnet 
vaak te vlug af. Hierdoor is er met dit onderzoek alleen een beeld verkregen van het 
voorkomen van juveniele vissen. Er kunnen geen uitspraken worden gedaan over de 
populatieopbouw van de vissoorten. Wil men in de toekomst een beeld verkrijgen van de 
exacte populatieopbouw, zal er bemonsterd moeten worden met een andere vismethode 
zoals een zegen. Het feit dat enkele soorten niet zijn aangetroffen, zowel van vissen als 
van andere soortgroepen, kan op verschillende manieren worden verklaard:  
-de gebruikte bemonsteringsmethode (schepnet) is niet toereikend voor het vangen van 
 deze soorten.  
-het seizoen waarin het onderzoek is uitgevoerd is ongeschikt voor deze soorten. 
-de soorten zijn niet in het gebied aanwezig, dan wel in zeer lage dichtheden, waardoor 
 de kans om een exemplaar te vangen nihil is. 
 
Tijdens het onderzoeken van de vegetatie werd duidelijk dat de onderwaterbegroeiing op 
veel plaatsen te wensen overlaat. Er zijn weinig waterplanten aanwezig of deze 
ontbreken geheel. Dit wordt waarschijnlijk veroorzaakt door de combinatie van 
voedselrijk bodemslib, troebel water en een grote hoeveelheid bodemwroetende vissen.  
 
De amfibieën, libellen en macrofauna hebben niet de prioriteit tijdens dit onderzoek. 
Deze soortgroepen zijn echter wel van belang om een volledig beeld van de wateren te 
krijgen. Bij vervolgonderzoek is het aan te raden deze soortgroepen meer aandacht te 
geven. De libellen zijn een belangrijke indicator voor de waterkwaliteit. Om een volledig 
beeld te krijgen van de soorten die zich voortplanten in het projectgebied dienen de 
copula, de ei-afzettende vrouwtjes en de vers uitgeslopen exemplaren te worden 
geinventariseerd. Ook kunnen de larven in het water worden onderzocht, evenals de 
huidjes die zij na het uitsluipen achterlaten, al is dat tijdrovend werk. 
 
De abiotische factoren zijn laat in het seizoen en slechts eenmalig gemeten. De verkregen 
data is een momentopname waardoor er geen uitspraken kunnen worden gedaan over 
de waterkwaliteit. Het is echter wel voldoende om de deelgebieden te vergelijken op het 
gebied van abiotische factoren. Bij vervolgonderzoek is het aan te raden om de 
abiotische factoren meerdere malen te bemonsteren. Op deze manier wordt duidelijk of 
de wateren het gehele jaar vergelijkbare waarden hebben.  
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5.2 Vissen 

In de Koedood en Zuidpolder is recent geen onderzoek uitgevoerd naar de stand van 
juveniele vissen. In het Zuiderpark is wel recent onderzoek uitgevoerd op volgens 
eenzelfde methode als in dit onderzoek, met behulp van een schepnet (De Baerdemaeker 
& Andeweg 2011). De aangetroffen vissoorten komen grotendeels overeen (Tabel 13). 
De Karper, Brasem en Kolblei zijn uitsluitend in 2012 aangetroffen, maar het is geen 
verrassing dat deze soorten aanwezig zijn in het Zuiderpark. Deze soorten zijn algemeen 
in Nederland en de aangetroffen viswatertypen zijn optimaal. Dat deze soorten in 2012 
wel zijn vastgesteld en in de jaren daarvoor niet, is toe te schrijven aan de inventarisatie-
inspanning. In 2012 is er zesmaal bemonsterd, in de voorgaande jaren tweemaal.  
 
Tabel 13. Overzicht vastgestelde vissoorten in het Zuiderpark vanaf 2010. 

Naamgeving 2010 2011 2012 
Tiendoornige stekelbaars Pungitius pingitius + + + 
Baars Perca fluviatilis - + + 
Pos Gymnocephalus cernuus - + + 
Snoek Esox lucius + - + 
Kleine modderkruiper Cobitis taenia + + + 
Blankvoorn Rutilus rutilus + - + 
Ruisvoorn Scardinius erythrophthalmus + + + 
Kroeskarper Carassius carassius + - + 
Karper Cyprinus carpio - - + 
Brasem Abramis brama - - + 
Kolblei Blicca bjoerkna - - + 
Zeelt Tinca tinca + + + 
Bittervoorn Rhodeus amarus + + + 
Vetje Leucaspius delineatus + + + 

 
Het merendeel van de wateren is getypeerd als blankvoorn-brasemviswatertype. Er is 
echter weinig juveniele Brasem aangetroffen. Brasem migreert in het voorjaar over korte 
afstanden en zet de eieren af in dichte watervegetatie, bij ontbreken daarvan ook wel op 
harde objecten in het water (Emmerik 2008). Mogelijk is dit paaisubstraat niet of 
nauwelijks aanwezig in het projectgebied wat de lage aantallen juveniele Brasem zou 
verklaren. Een andere mogelijkheid is een hoge predatie door Snoek Esox lucius en/of 
Snoekbaars Sander lucioperca. Deze roofvissen eten veel jonge Brasem (tot 20cm), 
waardoor ze een grote invloed op de jaarklassterkte kunnen hebben (Lammens et al. 
1990). 

Bittervoorn 

Het is niet duidelijk waarom de Bittervoorn wel in het Zuiderpark, maar niet in de andere 
deelgebieden aanwezig is. De Bittervoorn is zeer gevoelig voor industriële vervuiling (De 
Lange & Van Emmerik 2006). Mogelijk heeft de landbouw in de Zuidpolder en langs de 
Koedood dusdanig vervuild dat de Bittervoorn er ooit is verdwenen. De opgemeten 
abiotische factoren indiceren dat de waterkwaliteit momenteel wel geschikt is. In wateren 
van een golfbaan twee kilometer ten zuid-westen van de Koedood is in 2007 de 
Bittervoorn aangetroffen (Den Boer & Nederpel 2007). Het is niet bekend of deze 
populatie momenteel nog aanwezig is. Van de Bittervoorn is bekend dat de soort 
plotseling kan verschijnen (De Lange & Van Emmerik 2006). Het biotoop in de Koedood 
en Zuidpolder lijkt geschikt. De Bittervoorn heeft een voorkeur voor vegetatierijke wateren 
(De Lange & Van Emmerik 2006). In het Zuiderpark is de gemiddelde bedekking aan 
oeverplanten 26% en aan waterplanten 27%. In de Koedood is dit respectievelijk 18% en 
82%, in de Zuidpolder beide 35%. Ook de temperatuur, zuurgraad, voedselrijkdom en 
het doorzicht voldoen aan de eisen van de Bittervoorn. In het Zuiderpark zijn de grootste 
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aantallen Bittervoorn gevangen in wateren die zijn getypeerd als Snoek-
Blankvoornviswatertype (63 exemplaren) en Blankvoorn-Brasemviswatertype (358 
exemplaren). Deze viswatertypen zijn ook aangetroffen in de Koedood en/of de 
Zuidpolder (Figuur 19). Zoetwatermosselen zijn noodzakelijk voor de voortplanting, 
waarvan de Vijvermossel Anodonta anatina en Zwanenmossel Anodonta cygnea 
aanwezig is. De dispersieafstand van de Bittervoorn bedraagt 1 tot 3 kilometer (De Lange 
& Van Emmerik 2006). De verwachting is dan ook dat na het voltooien van de Blauwe 
Verbinding de Bittervoorn zich zal uitbreiden over het gehele projectgebied. 
 

 
Figuur 19. Weergave locaties met omstandigheden voor Bittervoorn. 

Kleine modderkruiper 

Er is veel onderzoek verricht naar de Kleine modderkruiper. Daaruit blijkt dat de 
mannetjes gemiddeld twee jaar oud worden en de vrouwtjes gemiddeld drie jaar oud. De 
vrouwtjes hebben een hogere groeisnelheid dan de mannetjes. Bij een lengte van 
ongeveer 70mm. neemt het percentage aan mannetjes sterk af (Robotham 1981). Het 
lage percentage in het Zuiderpark van de lengteklasse zes tot tien centimeter impliceert 
een laag aandeel aan volgroeide vrouwtjes. Het is mogelijk dat het Zuiderpark niet over 
de juiste omstandigheden beschikt voor de Kleine modderkruiper. Tijdens het onderzoek 
zijn daar geen aanwijzingen voor gevonden. Het is niet waarschijnlijk dat dit verschil in 
populatieopbouw te wijten is aan concurrentie van andere bodemvissen. In het 
Zuiderpark zijn nauwelijks andere bodemvissen aanwezig. De uitheemse grondels zijn 
bodemvissen en vermoedelijk een concurrent van de Kleine modderkruiper (Spikmans et 
al 2010). In de gebieden waar de Marmergrondel is aangetroffen, de Koedood en de 
Zuidpolder, zijn de percentages aan volgroeide Kleine modderkruiper echter hoger dan 
waar geen Marmergrondel aanwezig is. De verschillen in percentage van de lengteklasse 
vijf tot tien centimeter lijken dus niet te worden veroorzaakt door concurrentie. Mogelijk 
wordt het verschil veroorzaakt door predatie. De belangrijkste predatoren van Kleine 
modderkruiper zijn bodemfoeragerende roofvissen zoals Snoekbaars, Paling Anguilla 
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anguilla en Meerval Silurus glanis en visetende vogels zoals Fuut Podiceps cristatus, 
Blauwe reiger Ardea cinerea en Aalscholver Phalacrocorax carbo (Cramp et al. 1977). 
Hiervan is de Fuut in het Zuiderpark de meest voorkomende predator. In het Zuiderpark 
zijn achttien broedparen aanwezig, waarvan negen broedparen nabij de 
onderzoekslocaties liggen (Figuur 20, Baerdemaeker in prep.). Daarvan zijn negen 
broedparen nabij de onderzoekslocaties vastgesteld. In de Koedood zijn twee 
broedparen aangetroffen en in de Zuidpolder één broedpaar. De dichtheid van Kleine 
modderkruiper in het Zuiderpark is ook lager dan in de andere de Koedood en 
Zuidpolder (zie Resultaten Vissen). De populatieopbouw van de Kleine modderkruiper is 
nog niet eerder onderzocht in het projectgebied. De conclusie die daarover in dit rapport 
wordt getrokken is gebaseerd op de lengte van de aangetroffen exemplaren (N=430). Bij 
een vervolgonderzoek zou het geslacht van elk individu bepaald moeten worden. Op die 
manier kan worden bepaald of de man/vrouw verdeling tussen de lengteklasse 3 tot 5 
centimeter en 5 tot 10 centimeter gelijk is. Met de voltooiing van de Blauwe Verbinding 
zal er uitwisseling plaatsvinden tussen Kleine modderkruipers in het Zuiderpark en de 
overige gebieden, en kan de Marmergrondel zich vestigen in het Zuiderpark. De 
Marmergrondel lijkt op het moment weinig concurrentie te vormen voor de Kleine 
modderkruiper in het projectgebied. Met de uitwisseling van Kleine modderkruipers tussen 
de gebieden is de verwachting dat de populatie van de Kleine modderkruiper in het 
gehele projectgebied in stand zal blijven.  

 

 
Figuur 20. Locaties broedparen Fuut in het Zuiderpark (Baerdemaeker in prep. 2013). 

5.3 Exoten 

Binnen de grenzen van het projectgebied zijn twee exoten aangetroffen, de 
Marmergrondel en de Gevlekte Amerikaanse rivierkreeft. Aangrenzend aan het 
projectgebied zijn nog twee exoten aangetroffen, de Zwartbekgrondel en de Kesslers’ 
grondel. Mogelijk is de Marmergrondel via waterinlaten vanuit de Oude Maas in het 
projectgebied terecht gekomen. De Marmergrondel heeft zich de afgelopen jaren door 
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heel Nederland verspreid via de grote rivieren. Van daaruit bevolkt de soort 
aangrenzende wateren. De afwezigheid van andere vissoorten die zich via de rivieren 
verspreiden zoals Driedoornige stekelbaars ondersteund deze verklaring echter niet. Een 
andere mogelijkheid is dat de soort moedwillig danwel per ongeluk is uitgezet. De 
Marmergrondel voedt zich voornamelijk met vlokreeften, muggenlarven en andere 
insectenlarven (Spikmans et al. 2010). Hierdoor is het een mogelijke concurrent voor de 
Kleine modderkruiper, welke net als de Marmergrondel voornamelijk op de bodem 
foerageert. Op locaties waar de Kleine modderkruiper en de Marmergrondel samen 
voorkomen is de Kleine modderkruiper sterk in de meerderheid. Het lijkt dat de 
Marmergrondel momenteel nog weinig invloed uitoefent op de Kleine modderkruipers. De 
wateren waar Marmergrondel tijdens dit onderzoek is aangetroffen zijn erg verschillend, 
de soort lijkt weinig eisen te stellen. In de soortenarmste wateren waarin als enige 
inheemse vissoort Tiendoornige stekelbaars is aangetroffen, werd de Marmergrondel ook 
gevonden. Naar verwachting zal de Marmergrondel zich na het voltooien van de Blauwe 
Verbinding uitbreiden en zich in het Zuiderpark vestigen.  
 
De Gevlekte Amerikaanse rivierkreeft is in het projectgebied in lage dichtheden 
aangetroffen. De uitheemse rivierkreeften hebben de eigenaardige eigenschap om de 
aanwezige vegetatie af te knippen (Gherardi & Acquistapace 2007). Ook graaft de 
Gevlekte Amerikaanse rivierkreeft in de bodem, waarbij voedingsstoffen vrijkomen en het 
water vertroebelt (Holdich & Black 2007). Vooral in steile oevers en achter harde 
beschoeiingen graaft de soort graag holen (pers. med. Bram Koese). Dit, in combinatie 
met het foerageren op planten, vermindert de aanwezige vegetatie aanzienlijk. De 
kreeften voeden zich naast plantaardig materiaal vooral met mollusken en andere 
macrofauna (Nyström et al 1999). Uit onderzoek blijkt dat uitheemse rivierkreeften in 
korte tijd de soortenrijkdom in een watersysteem kunnen verminderen (Gherardi & 
Acquistapace 2007). In het Zuiderpark is de Chinese wolhandkrab Eriocheir sinensis 
aanwezig (pers. med. André de Baerdemaeker). Ook aangrenzend aan het 
projectgebied in de Oude Maas is de Chinese Wolhandkrab waargenomen. Deze soort 
is tijdens de inventarisatie niet in het projectgebied aangetroffen. De Chinese 
Wolhandkrab heeft vergelijkbare eigenschappen met de uitheemse rivierkreeften, en 
kunnen ook een negatief effect hebben op het ecosysteem (Soes et al. 2007). De Chinese 
Wolhandkrab migreert van zoet naar zout water via de grote rivieren. Met de aansluiting 
van de Blauwe Verbinding op de Oude Maas zal de Chinese Wolhandkrab in het 
projectgebied toenemen. Momenteel zijn de Gevlekte Amerikaanse rivierkreeft en de 
Chinese Wolhandkrab in lage dichtheden aanwezig in het projectgebied. Het is niet 
duidelijk hoe deze soorten zich zullen ontwikkelen na de voltooiing van de Blauwe 
Verbinding. De aanwezigheid van steile oevers en harde beschoeiingen lijkt de dichtheid 
van de soorten te verhogen. Het is aan te raden om zoveel mogelijk flauwe hellingen toe 
te passen zodat deze soorten niet explosief zullen toenemen. Bij een explosieve toename 
van één of beide soorten zullen de vegetatie en de biodiversiteit vermoedelijk sterk 
afnemen en de waterkwaliteit verminderen. Als de soorten in de huidige lage dichtheden 
aanwezig blijven zal de schade die zij aanrichten waarschijnlijk minder ernstig zijn.  
De Kesslers’ grondel en Zwartbekgrondel zijn aangrenzend aan het projectgebied 
aangetroffen. De Kesslers’ grondel is een soort van stromend water met een voorkeur voor 
een harde ondergrond zoals stenen, grind en keien (Spikmans et al. 2010). Deze 
ondergrond en stroomsnelheid zijn niet aanwezig in de wateren van de Blauwe 
Verbinding, dus deze soort zal zich hier waarschijnlijk niet vestigen. De Zwartbekgrondel 
voelt zich zowel thuis in stromend als stilstaand water. In de Kralingse Plas in Rotterdam is 
de Zwartbekgrondel sinds kort aanwezig. Sinds de vestiging van de Zwartbekgrondel is 
de Rivierdonderpad daar niet meer aangetroffen (pers. med. Leo Hoogwerf). De 
viswatertypen waar de Zwartbekgrondel wordt aangetroffen zijn vergelijkbaar met die 
van de Marmergrondel. De verwachting is dan ook dat deze zich in de toekomst in de 
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Blauwe Verbinding zal gaan vestigen. Het is nog niet bekend welke invloed de uitheemse 
soorten op het ecosysteem van de Blauwe Verbinding zullen gaan uitoefenen. Het is 
belangrijk om de ontwikkeling van deze soorten in de Blauwe Verbinding te monitoren 
zodat de effecten op de inheemse flora en fauna duidelijk worden.  
In het projectgebied zijn tevens uitheemse schildpadden aanwezig (Baerdemaeker et al. 
2011). Er zijn tot nu toe drie soorten aangetroffen, namelijk de Roodwangschildpad 
Trachemys scripta elegans, de Geelbuikschildpad Trachemys scripta scripta en de 
Zaagrugschildpad Graptemys pseudogeographica. De uitheemse schildpadden zijn hier 
vermoedelijk losgelaten door huisdiereigenaren. Het zijn alleseters, waardoor zowel de 
inheemse flora als fauna kunnen worden aangetast (Bugter et al. 2011). Het is aan te 
raden de schildpadden weg te vangen. 

5.4 Niet aangetroffen vissoorten 

Het is opvallend dat een aantal van de verwachte vissoorten niet zijn aangetroffen tijdens 
het onderzoek. Het gaat hierbij om negen soorten ( 
Tabel 14). Voor vier soorten, Paling, Rivierdonderpad Cottus perifretum, Riviergrondel 
Gobio gobio en Winde geldt dat het leefgebied verbonden moet zijn met stromend water 
voor de natuurlijke voortplanting. Dit is in het projectgebied het geval dankzij een hevel 
ter hoogte van Heerjansdam die het gebied rond de Zuidpolder verbindt met de Oude 
Maas. Ondanks deze verbinding zijn de soorten niet aangetroffen tijdens dit onderzoek, 
waaruit blijkt dat deze hevel weinig mogelijkheden biedt voor migrerende vissen. De 
overige vijf soorten, Alver Alburnus alburnus, Driedoornige stekelbaars Gasterosteus 
aculeatus, Giebel Carrasius gibelio, Grote modderkruiper Misgurnus fossilis en 
Snoekbaars kunnen ook aanwezig zijn als er geen of een slechte verbinding is met 
stromend water. Het ontbreken van deze soorten kan worden veroorzaakt door 
ongeschikte omstandigheden of door concurrentie van andere soorten. Het kan ook zijn 
dat de soort in zeer lage dichtheden aanwezig is, waardoor de gebruikte methode 
ontoereikend was.  
 

Tabel 14. Wel verwachte, maar niet aangetroffen soorten.  

Soort Rode Lijst Flora- en 
faunawet 

Status Vestigingskans 

Alver Alburnus alburnus - - inheems + 
Driedoornige stekelbaars Gasterosteus aculeatus - - inheems + 
Giebel Carassius gibelio - - ingeburgerd + 
Grote modderkruiper Misgurnus fossilis kwetsbaar tabel 3 inheems - 
Paling Anguilla anguilla - - inheems + 
Rivierdonderpad Cottus perifretum - tabel 2 inheems - 
Riviergrondel Gobio gobio - - inheems + 
Snoekbaars Sander lucioperca - - ingeburgerd + 
Winde Leuciscus idus gevoelig - inheems + 

 
Een soort die zich waarschijnlijk wel in het projectgebied bevindt maar die niet is 
aangetroffen is de Snoekbaars. De Snoekbaars is net als de Snoek een roofvis. Snoek is 
een soort die absoluut aanwezig is in de wateren van het projectgebied, maar 
desondanks niet is gevangen tijdens het onderzoek. De aanwezigheid van Snoek in het 
projectgebied is vastgesteld door middel van zichtwaarnemingen. Deze roofvissen zijn 
het schepnet vermoedelijk te snel af. 
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5.5 Vegetatie 

Er is een correlatie aangetroffen tussen het aantal vissen en de aanwezigheid van water- 
en oevervegetatie. De aanwezigheid van vegetatie heeft een significant effect op de 
aanwezigheid van vis (Tweezijdige Student T-test P < 0,05). De vis is het totaal per 
transect. De vegetatie is de som (maximaal 2) van het percentage van de bedekking van 
watervegetatie en de bedekking van oevervegetatie (Hoofdstuk 4.1 - Abiotische factoren). 
Het aantal vissen per transect is gemiddeld 193 (N=22, SD=110). De bedekking van 
vegetatie is gemiddeld 0,69 per transect (N=22, SD=0,35). De R-kwadraat bedraagt 
0,45. Als dezelfde waardes worden uitgezet in een spreidingsdiagram met een 
logaritmische lijn volgt daaruit R²=0,48. R² groter dan 0,7 wordt aangenomen als 
verband, dus in dit geval is er geen verband aangetoond.  
De T-test geeft aan dat er een verband is, terwijl de R² aangeeft dat er geen verband is. 
Mogelijk is dit toe te schrijven aan de beperkte dataset. Het is ook mogelijk dat dit wordt 
veroorzaakt door andere factoren waarmee tijdens deze berekeningen geen rekening is 
gehouden. 

5.6 Verwachting 

Zeven van de negen niet aangetroffen vissoorten hebben potentie om zich in het 
projectgebied te vestigen (Tabel 14). De twee soorten die zich waarschijnlijk niet in het 
gebied zullen vestigen zijn Grote modderkruiper Misgurnus fossilis en Rivierdonderpad 
Cottus perifretum. De Grote modderkruiper is een soort die voorkeur heeft voor oude 
wateren met een dikke sliblaag. Vaak wordt deze soort aangetroffen in wateren waar 
geen enkele andere vissoort aanwezig is (Emmerik & De Nie 2006). Dit soort wateren 
zijn in het projectgebied niet of nauwelijks aanwezig. De Rivierdonderpad ondervindt 
veel concurrentie van de uitheemse grondels (Spikmans et al 2010). De aanwezigheid 
van Marmergrondel in het projectgebied zal er dus waarschijnlijk voor zorgen dat de 
Rivierdonderpad zich hier niet vestigt. De soorten die zich in de toekomst kunnen vestigen 
zijn Alver, Driedoornige stekelbaars, Giebel, Paling, Riviergrondel, Snoekbaars en 
Winde. De belangrijkste habitateisen van de Alver zijn helder water zonder al te dichte 
vegetatie (De Nie 1996). De Driedoornige stekelbaars en de Giebel hebben weinig 
specifieke eisen. Het belangrijkste voor een duurzame populatie van deze soorten is een 
goede verbinding tussen watersystemen zodat ze zich kunnen uitbreiden (Crombaghs et 
al 2000; Emmerik & De Nie 2006). Het is de vraag of de Giebel gewenst is in het 
projectgebied. Deze soort hybridiseert met Kroeskarper welke ook aanwezig is in het 
projectgebied (Emmerik & De Nie 2006). De Kroeskarper staat momenteel op de Rode 
Lijst. Door hybridisatie kan een zuivere populatie van Kroeskarper verdwijnen. De Paling, 
Riviergrondel en Winde stellen als eis dat het watersysteem in verbinding staat met de 
grote rivieren. De Paling voelt zich thuis in een breed spectrum van wateren en heeft 
weinig andere eisen behalve mogelijkheden tot beschutting. Dit geldt ook voor de 
Riviergrondel, waar nog bij komt dat deze een paaihabitat prefereert met een schone 
bodem (Emmerik & De Nie 2006). De belangrijkste beheersmaatregel om de vestiging 
van Winde te bevorden is het verwijderen van barrières en zo een open verbinding met 
de grote rivieren te creëren (Crombaghs et al 2000). Met het verbeteren van de 
waterkwaliteit zullen de viswatertypen veranderen. Momenteel is het merendeel van de 
wateren getypeerd als Blankvoorn-Brasemviswatertype en Snoek-Blankvoornviswatertype. 
Als de wateren helderder worden en de watervegetatie toeneemt zal dit veranderen naar 
Snoek-Blankvoornviswatertype en Ruisvoorn-Snoekviswatertype (Zoetemeyer & Lucas 
2001).  
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De hypothese die voor aanvang van de inventarisatie is opgesteld is bevestigd. De 
aangetroffen situatie weerspiegelt een gezonde vispopulatie. Er zijn twee vissoorten 
aangetroffen die in de Flora- en faunawet zijn opgenomen. Deze brengen een protocol 
met zich mee om een gunstige staat van instandhouding te bereiken. De uitheemse 
vissoort Marmergrondel is in het gebied aangetroffen. Dit indiceert dat het projectgebied 
momenteel al in verbinding staat met de Oude Maas. De absentie van grotere 
migrerende vissoorten geeft aan dat deze verbinding nog niet gemakkelijk is te passeren. 
Om de kwaliteit van de visfauna te verhogen dient er een open verbinding te zijn met de 
Oude Maas, zodat migrerende vissen kunnen passeren. Het verwijderen van barrières in 
het projectgebied is essentieel, zodat er uitwisseling plaats kan vinden tussen de 
deelgebieden. Met de aanleg van de Blauwe Verbinding zal de waterkwaliteit sterk 
verbeteren. De aanleg van natuurlijke oevers heeft een positieve invloed op de visfauna. 
Voor vrijwel alle aangetroffen vissoorten geldt dat de Blauwe Verbinding een gunstig 
effect heeft op de populaties, mits de aangetroffen exoten niet sterk zullen toenemen.  
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6 CONCLUSIES 

Uit de resultaten kunnen een aantal conclusies worden afgeleid. Deze worden hieronder 
besproken.  
 
● De beschermde Bittervoorn is uitsluitend aanwezig in het deelgebied het 

Zuiderpark. Na de voltooiing van de Blauwe Verbinding zal de Bittervoorn zich 
kunnen uitbreiden richting de andere deelgebieden.  
 

●  De beschermde Kleine modderkruiper is in het gehele projectgebied aanwezig. 
De Kleine modderkruiper lijkt momenteel geen concurrentie te ondervinden van 
de Marmergrondel. De aanleg van de Blauwe Verbinding brengt geen negatieve 
gevolgen voor de Kleine modderkruiper met zich mee. 

  
●  De uitheemse Marmergrondel is aangetroffen in de Koedood en de Zuidpolder. 

Er zijn zowel volgroeide exemplaren als larven aangetroffen, waardoor het 
vaststaat dat de soort zich hier voortplant. Na de voltooiing van de Blauwe 
Verbinding vestigt de Marmergrondel zich hoogstwaarschijnlijk in het Zuiderpark.  
 

●  65% van de wateren in het projectgebied behoren tot het Blankvoorn-
Brasemviswatertype. 19% van de wateren behoort tot het Snoek-
Blankvoornviswatertype. Dit zijn vrij troebele tot troebele wateren met weinig 
watervegetatie en een hoge voedselrijkdom. 

 
●  Aangrenzend aan het projectgebied zijn de Zwartbekgrondel en de Kesslers’ 

grondel aangetroffen. Met een verbeterde aansluiting op de Oude Maas zal de 
Zwartbekgrondel zich in het projectgebied vestigen. De Kesslers’ grondel zal zich 
vermoedelijk niet in het projectgebied vestigen. 

 
●  In het projectgebied zijn de Gevlekte Amerikaanse rivierkreeft en de 

Wolhandkrab aanwezig. In het Zuiderpark is de Gevlekte Amerikaanse 
rivierkeeft niet aangetroffen. Met de voltooiing van de Blauwe Verbinding zal de 
soort zich uitbreiden naar het Zuiderpark. Met een verbeterde aansluiting op de 
Oude Maas zal de Wolhandkrab waarschijnlijk toenemen in de Blauwe 
Verbinding. 

 
● Het aanleggen van een vispassage tussen de Blauwe Verbinding en de Oude 

Maas biedt kansen voor migrerende vissoorten. 
 
● Het aanleggen van een vooroever zorgt voor een hogere biodiversiteit terwijl de 

doorstroming gewaardborgd blijft.  
 
Door de aanleg van de Blauwe Verbinding zal de waterkwaliteit verbeteren. Dat heeft als 
gevolg dat de biomassa aan vis van de wateren zal dalen. De diversiteit aan vissoorten 
zal toenemen. Door een vispassage tussen de Oude Maas en het projectgebied te 
realiseren worden de kansen voor de migrerende vissoorten vergroot. Als één of meer 
van deze exoten in de toekomst sterkt toenemen kan dit ernstige gevolgen hebben voor 
de inheemse flora en fauna. De positieve gevolgen van de Blauwe Verbinding wegen 
echter op tegen de nadelige gevolgen.  
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7 AANBEVELINGEN 

Naar aanleiding van dit onderzoek komen de volgende aanbevelingen naar voren: 
 
● Om een beeld te verkrijgen van de totale populatieopbouw van de visfauna zal 

er bemonsterd moeten worden met een andere vismethode zoals een met zegen 
of electrovisserij.  

 
● Dat een aantal vissoorten niet is aangetroffen kan worden veroorzaakt door de 

gebruikte methodiek tijdens dit onderzoek. Om een volledig beeld van de 
voorkomende soorten te krijgen dient er een andere vismethode te worden 
gebruikt en in verschillende seizoenen te worden bemonsterd. 

 
● De libellen zijn een belangrijke indicator voor de waterkwaliteit. Om een juist 

beeld te krijgen van de soorten die zich in het projectgebied voortplanten dienen 
de parende, de ei-afzettendede en de versuitgeslopen exemplaren en/of larven te 
worden geinventariseerd.  

 
● Het is aan te raden om de abiotische factoren meerdere malen verspreid over het 

jaar te bemonsteren. Op deze manier wordt duidelijk of de wateren het gehele 
jaar vergelijkbare waarden hebben. 

 
● Het is nuttig om te onderzoek waardoor het verschil in dichtheid en formaat van 

de Kleine modderkruiper in het Zuiderpark vergeleken met de andere 
deelgebieden wordt veroorzaakt. 

 
● Wat zijn de effecten van uitheemse grondels op inheemse vissen zoals Kleine 

modderkruiper? Kan de Kleine modderkruiper worden weggeconcureerd door de 
Marmergrondel? 

 
● Bij vervolgonderzoek is het aan te raden om ook andere soortgroepen meer 

aandacht te geven.  
 
● Het is belangrijk om de ontwikkeling van de visfauna in het gebied van de 

Blauwe Verbinding te monitoren. Aan de hand hiervan kunnen veranderingen in 
de visfauna worden bepaald.  

 
● De ontwikkeling van de exoten in de Blauwe Verbinding dient in de gaten 

gehouden te worden. Zo kan er bij een eventuele negatieve ontwikkeling tijdig 
worden ingegrepen.  
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8 INRICHTINGS- EN BEHEERSADVIES 

Dit hoofdstuk is niet gebaseerd op de resultaten van het onderzoek. Het schrijven van een 
advies vormt een verplicht onderdeel vanuit de opleiding (Zie inleiding) en is gebaseerd 
op literatuuronderzoek. De gebruikte bronnen zijn Spijker & Niemeijer (1995) en Boer & 
Schils (1996).   
 
Om een geschikt milieu te creëren voor waterrecreatie is een goede waterkwaliteit 
essentieel. Voor het bereiken van een goede waterkwaliteit is het belangrijk dat de 
voedselrijkdom van de waterbodem en van de waterkolom worden verlaagd. Dit heeft 
een positief effect op het doorzicht van het water en vermindert de groei van groen- en 
blauwalgen. In voedselarme omstandigheden kan zich tegelijkertijd een waardevolle flora 
en fauna ontwikkelen. Het uitgangspunt is daarbij dat de watergang en de oevers 
geschikt dienen te zijn om deze natuurwaarden te laten ontwikkelen. De natuurlijkheid 
van een watergang en haar oevers wordt bepaald door twee werkzaamheden die 
invloed hebben op het ontwikkelen en/of versterken van de natuurwaarden, namelijk 
inrichting en beheer. In dit hoofdstuk zullen deze factoren worden besproken.  

8.1 Inrichting 

Afwisseling 

Te allen tijde is afwisseling een van de meest effectieve methoden voor het verhogen van 
de ecologische waarden. Naast de bekende bewoners van het water zoals vissen, maken 
veel verschillende dieren in één of meer levensfasen gebruik van water. Hieronder vallen 
diverse soorten vogels, amfibieën, weekdieren, libellen en andere insecten. Om al deze 
soorten een plek te geven moet er worden gestreefd naar afwisseling tussen diepte en 
ondiepte van het water en de helling van de oever.  
De diepe delen van het water, met een diepte van meer dan twee meter, vormen een 
geschikte locatie voor vissen om te overwinteren. Daarnaast groeien er in de diepe delen 
nauwelijks waterplanten, waardoor er open water aanwezig blijft en de doorstroming 
wordt bevorderd.  

Natuurlijke oever 

Een oever is een overgang tussen water en land en wordt gekenmerkt door verschillen in 
terreinhoogte (laag en hoog) en vochttoestand (nat en droog). Tussen deze uitersten kan 
zich een afwissende zonering ontwikkelen. Bij een natuurlijke oever voltrekt de overgang 
zich geleidelijk. Er ontstaat een opeenvolging van zones waarin elke zone gekenmerkt 
wordt door zijn eigen abiotische factoren. Deze factoren bepalen welke vegetatie zich 
daar zal ontwikkelen. Natuurlijke oevers herbergen daarom een gevarieerde en 
soortenrijke vegetatie. De vegetatie heeft op zijn beurt weer invloed op de fauna die er 
kan voorkomen. Bij een zeer steile oever is deze zonering niet of nauwelijks aanwezig, 
waardoor de vegetatie zich niet volledig kan ontwikkelen. Over het algemeen geldt: hoe 
breder de oever, des te hoger de soortenrijkdom.  
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Een oever begint in het diepe deel van het water en eindigt op het hoogste deel van de 
waterkant. In een volledig ontwikkelde, natuurlijke overgang van water naar land zijn, de 
volgende zones met bijbehorende dieptes te onderscheiden (. 
 
Tabel 15; Figuur 21). 
 
Tabel 15. Zonering in een natuurlijke situatie. 
 zone eigenschap 

A ruigtezone boven de hoogste waterstand 
B aanspoelzone tussen de laagste en hoogste waterstand 
C verlandingszone -0,4 meter tot 0 metet 
D drijfbladzone vanaf -1,2 meter tot -0,5 mete 
E ondergedoken zone vanaf tweemaal de zichtdiepte tot -0,5 meter 
F open zone meer dan tweemaal de zichtdiepte 

 
De open zone bevindt zich in de diepe delen van het water waar het zonlicht de bodem 
niet kan bereiken. Dit is ongeveer tweemaal de zichtdiepte. Hier krijgen planten niet 
genoeg zonlicht om zich te kunnen ontwikkelen.  
De ondergedoken zone begint in het diepste deel van het water waar planten genoeg 
zonlicht krijgen om zich te kunnen vestigen. Dit is ongeveer vanaf tweemaal de 
zichtdiepte tot een halve meter diepte. Hier groeien waterplanten die geheel onder water 
groeien, zoals Smalle waterpest Elodea nuttallii en Grof hoornblad Ceratophyllum 
demersum.  
De drijfbladzone loopt grofweg tussen 1,2 meter en een halve meter diepte. Hier kunnen 
zich planten ontwikkelen die in de bodem wortelen en waarvan de bladeren op het 
wateroppervlak liggen, zoals de Witte waterlelie Nymphaea alba en Gele plomp Nuphar 
lutea.  
De verlandingszone herbergt een grote diversiteit aan helofyten. Dit zijn planten die 
onder het wateroppervlak wortelen, maar waarvan de stengels, bladeren en bloeiwijze 
zich boven het wateroppervlak bevinden, zoals Riet Phragmites australis. Deze groeien 
vanaf een 0,4 meter diepte tot op de natste delen van de oever.  
De aanspoelzone betreft de zone tussen het laagste en het hoogste waterpeil. Zoals de 
naam al doet vermoeden spoelen hier organische stoffen aan, in de vorm van plantaardig 
materiaal. Dit zorgt voor een hogere voedselrijkdom, wat resulteert in een andere 
begroeiing met soorten als Koninginnekruid Eupatorium cannabinum en Harig 
wilgenroosje Epilobium hirsutum. Het is ook mogelijk dat er in deze zone juist plantaardig 
materiaal wegspoelt. In dit geval wordt de beschikbaarheid van voedingsstoffen lager, 
waardoor planten als Zwanenbloem Butomus umbellatus en Grote waterweegbree Alisma 
plantago-aquatica zich hier kunnen vestigen.  
De ruigtezone omvat het deel van de oever dat zich boven de hoogwaterlijn bevindt. Hier 
kunnen zich bloemrijke vegetaties ontwikkelen, afhankelijk van de bodem en het 
maaibeheer.  
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Figuur 21. Zonering natuurlijke oever (N. Godijn, naar Boer & Schils 1996).  

Plas-/drasberm 

De ruimte die nodig is voor een volledig ontwikkelde natuurlijke oever is niet overal 
beschikbaar. Om op locaties met weinig ruimte toch tot een aantrekkelijk resultaat te 
komen is er de mogelijkheid om een plas- of drasberm aan te leggen.  
De plasberm bestaat uit een natte oeverstrook die langs de watergang wordt aangelegd. 
De oeverstrook wordt 10 tot 40 centimeter onder het waterpeil uitgegraven. Deze staat 
het grootste deel van het jaar volledig onder water. Hier zal zich een alternatieve 
verlandingszone ontwikkelen. Het voordeel van de plasberm is dat deze zich op een 
smalle strook langs de watergang kan ontwikkelen. Deze strook dient minimaal een meter 
breed te zijn om geschikte voedsel- en schuilmogelijkheden voor fauna te bieden.  
De drasberm is een variant op de plasberm. Het verschil is dat de drasberm zich tot 10 
centimeter. boven het gemiddelde waterpeil bevindt. Dit heeft als gevolg dat er een 
alternatieve inspoelzone ontstaat. Onder voedselarme omstandigheden of een geschikt 
beheer kan zich een begroeiing ontwikkelen die gelijkenis vertoont met een nat hooiland. 
Deze begroeiingen zijn op het gebied van flora vaak waardevoller dan de plasberm. Een 
combinatie van een plasberm en een drasberm is ook aan te raden (pers. med. M. 
Langstraat).  

Vooroever 

In het geval dat er dusdanig weinig ruimte beschikbaar is voor het aanleggen van een 
plas-/drasberm, of als de waterkant bereikbaar moet zijn voor recreatie, kan er gebruik 
worden gemaakt van een vooroever in de vorm van een natuurvriendelijke beschoeiing. 
Dit is een variant op de harde beschoeiing die tegenwoordig vaak te vinden is in 
stadsparken. Deze harde beschoeiingen zorgen voor een zeer abrupte overgang van 
water naar land en bieden weinig mogelijkheden voor natuur. Veel zoogdieren 
verdrinken in de wateren met harde beschoeiing, omdat ze niet uit het water kunnen 
komen. Ook amfibieën moeten uit het water kunnen komen. Uitstapmogelijkheden kunnen 
op een simpele manier worden aangelegd door middel van schuine kanten of openingen 
in de beschoeiing. Zowel bij een vooroever als bij een harde beschoeiing dienen er 
regelmatig uitstapmogelijkheden te zijn voor dieren. 
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De vooroever kan op twee manieren worden aangelegd; middels een vlechtwerk van 
wilgentakken, of door palenrijen met daartussen geplaatste takkenbossen (Figuur 22). 
Deze vooroever op enige afstand van de oever geplaatst. Op deze wijze kan zich een 
verlandingsvegetatie ontwikkelen. Door het talud vanaf de vooroever steil af te laten 
lopen wordt voorkomen dat de verlandingsvegetatie zich uitbreidt in het open water. Zo 
blijft de doorstroming behouden. De vooroever zorgt er ook voor dat de golfslag minder 
invloed heeft op de oever waardoor er minder erosie plaatsvindt. De verlandingsvegetatie 
kan zich ontwikkelen achter de vooroever. Door deze vormen van natuurlijke beschoeiing 
toe te passen zijn er voldoende mogelijkheden voor fauna om voedsel te vinden of te 
schuilen.  
 

 
Figuur 22. Vooroever (N. Godijn, naar Boer & Schils 1996). 

Gebiedsvreemd water 

Tijden warme en droge perioden is het water in het Zuiderpark niet voldoende van 
kwaliteit. Er ontwikkelen zich blauwalgen en er treedt een oppervlaktewatertekort op. De 
ambitie van de Blauwe Verbinding is het verbeteren van de waterkwantiteit en 
waterkwaliteit door het inlaten en circuleren van rivierwater. De kwantiteit kan goed 
worden beheerst door middel van in- en uitlaten van water. Hiermee verbetert de 
doorstroming, wat er voor zorgt dat er meer zuurstof in het water aanwezig is en de 
watertemperatuur lager blijft. Hiermee kan massale vissterfte worden voorkomen. Het zal 
echter geen algengroei tegengaan. 
 
Met het inlaten van water uit andere watersystemen, gebiedsvreemd water, dient 
voorzichtig te worden omgegaan. Als de waterkwaliteit in het betreffende gebied slecht 
is, en het ingelaten water is van betere kwaliteit, dan zal dit resulteren in een verbetering. 
Als de waterkwaliteit in het gebied goed is, en het ingelaten water is van mindere 
kwaliteit, dan zal dit resulteren in een verslechtering. Daarnaast is er nog een aantal 
andere processen van belang, zoals carbonaat- en fosfaatgehalte. Dit versnelt de afbraak 
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van organische stoffen, waardoor er meer voedsel vrijkomt in de watergang. Er zal dus 
nader onderzoek moeten worden verricht naar zowel de kwaliteit van het gebiedseigen 
water, als de kwaliteit van het gebiedsvreemde water. 
 
Om zowel de waterkwantiteit als de waterkwaliteit te verbeteren kan er gebruik worden 
gemaakt van een bezinkingsbak, een defosfateringsinstallatie of een helofytenfilter. Deze 
methodes verlagen de concentraties voedingsstoffen in het water, waardoor het water 
helder wordt en de waterbegroeiing zich kan ontwikkelen.  
De bezinkingsbak bestaat uit een afgesloten waterlichaam waar water wordt ingelaten, 
de voedingsstoffen naar de bodem zakken, en de bovenste, heldere laag van het water 
door middel van stuwen in het hoofdsysteem worden uitgelaten. De meeste 
voedingsstoffen blijven daarmee achter in de bezinkingsbak, die vervolgens jaarlijks kan 
worden schoongemaakt. Nabij het projectgebied is deze methode met succes uitgevoerd 
in de Ridderkerkse wijk Donkersloot.  
Een defosfateringsinstallatie filtert het water, waarmee 50 tot 70% van de fosfaten kan 
worden verwijderd (pers. med. J. Hemelraad). Fosfaten zijn de belangrijkste veroorzakers 
van algengroei. Door het wegnemen van de fosfaten wordt de algengroei dus 
tegengegaan.  
Een helofytenfilter bestaat uit een lange ondiepe aanvoerweg waar het gebiedsvreemde 
water doorheen wordt geleid. In deze aanvoerweg groeit een dichte vegetatie van 
helofyten, planten die goed in natte omstandigheden gedijen zoals riet en lisdodde. Deze 
vegetatie neemt voedingsstoffen op uit het water. Daarnaast sedimenteren de slibdeeltjes 
snel in een helofytenfilter vanwege de lage stroomsnelheid. Door in het najaar de 
vegetatie te maaien en af te voeren worden de voedingsstoffen permanent verwijderd. 
Ook het slib dient periodiek te worden verwijderd. Zowel het maaien als het baggeren 
dient gefaseerd te worden uitgevoerd, zodat de effectiviteit van het filter niet wordt 
aangetast.  
De effectiviteit van deze methoden is afhankelijk van het formaat en de hoeveelheid te 
filteren water. Zowel financieel als ecologisch gezien is een helofytenfilter het meest aan 
te raden. Een nadeel is dat deze een aanzienlijke oppervlakte nodig heeft om de 
volledige Blauwe Verbinding van schoon water te voorzien. Voor de exacte oppervlakte 
dient nader onderzoek te worden uitgevoerd. 
 
In het geval dat de voorgaande drie mogelijkheden geen optie zijn, dient er te worden 
gestreefd naar een zo goed mogelijk ontwikkelde oevervegetatie. Deze vegetatie neemt 
voedingsstoffen op uit het water, net als een helofytenfilter, waardoor de voedselrijkdom 
afneemt. Dit verlaagt de kans op ontwikkeling van groen- en blauwalgen. Momenteel 
bevinden zich in het Zuidelijk Randpark enkele wateren die voldoen aan de 
Zwemwaterrichtlijn van de Kaderrichtlijn Water (pers. med. M. Langstraat). Het is aan te 
raden om deze wateren geïsoleerd te houden van de Blauwe Verbinding. Zo blijft de 
zwemkwaliteit van deze wateren gegarandeerd.   

Visvriendelijkheid 

Vissoorten als Blankvoorn, Brasem en Snoek bevinden zich het gehele jaar in hetzelfde 
water. Hierin worden ze volwassen en planten ze zich voort. Er zijn ook vissoorten die 
migreren, zoals de Winde en de Paling (Emmerik & De Nie 2006). Zij paren in andere 
wateren dan waar zij opgroeien. Veel van deze migrerende vissen worden 
tegengehouden door stuwen, sluizen en waterkeringen. Bij gemalen kan massale vissterfte 
optreden omdat zij worden vermalen door de ronddraaiende schoepen bij het passeren 
van het gemaal. Ook duikers en syfons vormen een belemmering. Voor een gezonde 
visstand dienen deze barrières zoveel mogelijk te worden verwijderd, of te worden 
omzeild door middel van een vispassage.  
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Het systeem van de Blauwe Verbinding komt op twee locaties in verbinding te staan met 
de Oude Maas. Dit is ter hoogte van de Koedood en de Waal bij Heersjansdam. Bij de 
Koedood bestaat de verbinding uit een gemaal. Dit gemaal is niet visvriendelijk. Het is 
echter wel voorzien van een fijnmazig rooster zodat grotere vissen niet in de schoepen 
terecht komen (pers. med. Waterschap Hollandse Delta). Bij Heerjansdam bestaat de 
verbinding uit een hevel. Deze verplaatst het water door middel van een vacuüm, 
waardoor ook grote vissen hier levend kunnen passeren (pers. med. Waterschap 
Hollandse Delta). Bij het aanleggen van de vispassage moet rekening worden gehouden 
met de zwem- en sprintsnelheden van de doelsoorten (pers. med. M. Langstraat). De 
soorten die het meest waarschijnlijk gebruik van deze passage zullen maken zijn 
Driedoornige stekelbaars, Paling en Winde. Als de waterkwaliteit en de peilfluctuatie 
toenemen in Blauwe Verbinding kunnen ook kritische soorten zoals Kwabaal Lota lota 
worden aangetroffen.  

8.2 Beheer 

Maaien en baggeren zijn belangrijke beheersmaatregelen die er voor zorgen dat de 
watergang niet dichtgroeit en de doorstroming gewaarborgd blijft. De wijze waarop dit 
wordt uitgevoerd verdient extra aandacht, omdat het uiteindelijke resultaat hiermee valt of 
staat.  

Maaien 

Bij het maaien van de oevers moet men rekening houden met drie belangrijke punten. Dat 
zijn het zorgen voor afwisseling, gefaseerd beheren en streven naar verschraling.  
Door het beheer af te stemmen op de zonering van een oever kunnen zich waardevolle 
vegetatietypen ontwikkelen (Figuur 23). Is er veel afwisseling in vegetatie, dan zal dit 
zorgen voor een grote diversiteit aan fauna. Verschillende vegetatietypen tussen het water 
(E) en het fietspad (A) zijn bijvoorbeeld een rietkraag (D), een nat hooiland (C) en een 
bloemrijk grasland (B). Deze vegetatietypen vereisen elk een ander maaibeheer. De 
rietkraag dient eens per 2-3 jaar te worden gemaaid. Het natte hooiland eenmaal per 
jaar (aug-sep) en het bloemrijk grasland 1 à 2 keer per jaar, afhankelijk van het stadium. 
Het maaien van de oever dient zoveel mogelijk gefaseerd te gebeuren. Dit zorgt er voor 
dat de aanwezige fauna zich in het gebied kan handhaven. Vaak wordt in het najaar 
over de volledige lengte de oever gemaaid. In het afgestorven riet overwinteren veel 
insecten, en in het voorjaar bouwen de rietvogels er hun nest in. Door het volledig af te 
maaien vinden deze dieren geen geschikte plek. Door jaarlijks minimaal 50% van het 
oude riet te laten staan zorgt men er voor dat zij wel een geschikte plaats vinden. Sla bij 
het maaien dus consequent delen over, welke het volgende jaar aan de beurt zijn.  
 



   

bSR-rapport 213 – Visfauna Blauwe Verbinding  55 

 
Figuur 23. Bovenaanzicht oever (N. Godijn, naar Boer & Schils 1996). 

 
De voedselrijkdom van de bodem wordt bepaald door de eigen productie van mineralen 
in de bodem en de aanvoer van organische stoffen.  
De bodem in het projectgebied bestaat uit vette klei, wat van zichzelf voedselrijk is. De 
mineralen in de bodem komen langzaam vrij, waarna ze kunnen worden opgenomen 
door planten. Dit is de productie van de bodem zelf, welke niet kan worden veranderd. 
Planten zetten de mineralen om in organische stoffen. Als deze planten afsterven, spoelen 
de organische stoffen langzamerhand terug de bodem in. Deze voedingsstoffen 
accumuleren in de bodem, evenals de productie van de bodem zelf. Op deze wijze 
wordt de bodem dus steeds voedselrijker. Als de planten worden verwijderd voordat ze 
afsterven, komen de organische stoffen niet terug in de bodem. Op deze wijze zijn de 
enige beschikbare voedingsstoffen afkomstig uit de productie van de bodem, en wordt 
deze niet voedselrijker. Dit voorkomt de ontwikkeling van eentonige ruigtevegetaties, en 
bevordert de ontwikkeling van een bloemrijke vegetatie. 

Baggeren 

Bij baggeren van een watergang wordt de sliblaag verwijderd. Bij het schonen van een 
watergang wordt de watervegetatie verwijderd. Beide ingrepen zijn nodig voor het 
behoud van de doorstroming. De frequentie waarmee de watergangen moeten worden 
geschoond hangt sterk af van het type water. Een smalle watergang zal bijvoorbeeld 
jaarlijks moeten worden geschoond, terwijl dat bij een grote plas slechts eens in de vijf 
jaar kan zijn. Het is belangrijk om dit per water apart te bepalen, zodat onnodig schonen 
wordt voorkomen. Dit is zowel financieel als ecologisch gezien gunstig.  
Onderwaterplanten zoals waterpest of hoornblad kunnen dichte vegetaties vormen die de 
doorstroming belemmeren. Drijfbladvegetaties van waterlelie of plomp belemmeren de 
doorstroming in mindere mate, omdat er slechts bladstelen onder water zitten. Daarnaast 
zorgt een goed ontwikkelde drijfbladvegetatie er voor dat de zon het water minder snel 
opwarmt. Door hoge watertemperaturen te voorkomen wordt sterke algengroei 
tegengegaan. Dit heeft een gunstig effect op de waterkwaliteit. 
Een te dichte drijfbladvegetatie is niet wenselijk. Er kan dan helemaal geen zonlicht meer 
doordringen in het water waardoor er nauwelijks andere planten kunnen groeien.  
De beste periode om een watergang te schonen is van september tot en met november. 
De flora is dan grotendeels uitgebloeid, de dieren planten zich niet voort en de amfibieën 
zijn nog niet in de modder gekropen voor hun winterslaap. Baggeren en schonen van 
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een water is zeer ingrijpend voor de waterfauna. Om de negatieve gevolgen zoveel 
mogelijk te beperken kan bij het baggeren het beste gebruik worden gemaakt van een 
zuigboot of baggerpomp. Deze machines voeren uitsluitend slib af en laten de 
oorspronkelijke bodem intact. Bij het schonen van de watergang is een maaiboot met lier 
aan te raden. Deze maait de waterplanten af, in plaats van ze met wortels en al uit de 
grond te trekken. Hierdoor blijft de bodem intact en komen er minder voedingsstoffen vrij.  
Het is belangrijk om geen gebruik te maken van een boot met motoraandrijving. Door de 
schroef wordt de bodem opgewerveld en komen er veel voedingsstoffen vrij. Door het 
gebruik van een lier is er geen schroef nodig.  
 
Het schonen dient gefaseerd te worden uitgevoerd. Dit houdt in dat niet de gehele lengte 
of breedte van een watergang in één keer wordt schoongemaakt. Er kan bijvoorbeeld 
worden gekozen om na elke 100 meter schonen de volgende 100 meter over te slaan, of 
alleen de linkeroever te schonen en het jaar er na de rechteroever. Bij het schonen 
verdwijnen namelijk de waterplanten en wervelen de slibdeeltjes op.  
Dit zorgt er voor dat een vegetatierijke, heldere sloot plotsklaps kan veranderen in een 
troebele, onaantrekkelijke sloot. Het kan een lange tijd duren voordat de sloot zich weer 
tot de oorspronkelijke staat heeft hersteld. Dit is ongunstig voor de flora en fauna, en komt 
ook de waterkwaliteit niet ten goede. Door gefaseerd in te grijpen worden delen van het 
water ontzien, waardoor de flora en fauna zich daar terug kunnen trekken. De 
geschoonde delen zullen vervolgens sneller herstellen. Een andere optie is om de 
oeverzone te ontzien. Deze oeverzone draagt weinig bij aan de doorstroming van het 
watersysteem. Door twee à drie meter vanaf de oever niet te baggeren, blijft de vegetatie 
hier intact. Dit is gunstig voor zowel juveniele vis, als voor libellen, amfibieën en 
macrofauna.  
Na het schonen van de sloot is het belangrijk om het verwijderde materiaal na te lopen 
op aanwezigheid van fauna. De beschermde vissoort Kleine modderkruiper verschuilt 
zich in de modderlaag, waardoor deze vaak in het verwijderde slib te vinden is. Probeer 
deze vissen zoveel mogelijk terug in het water te plaatsen. Ook de mosselen dienen te 
worden teruggeplaatst. Deze zijn van belang om de beschermde vissoort Bittervoorn in 
stand te houden (Zie hoofdstuk 4). Daarnaast filteren de mosselen ook zwevende deeltjes 
uit het water, wat het doorzicht ten goede komt (Gittenberger et al. 1998). 
Het is essentieel het plant- en slibmateriaal af te voeren en niet op de oever te deponeren. 
Door het materiaal op de oever de laten liggen spoelen de voedingsstoffen terug de 
bodem in, waarna ze weer terecht komen in het water en bij de volgende keer schonen 
dezelfde voedingsstoffen moeten worden verwijderd. In het water resulteert dit plotselinge 
overschot van voedingsstoffen vaak in een dikke laag kroos. Op de oever heeft deze 
voedselverrijking als gevolg dat storingssoorten de overhand krijgen, wat resulteert in een 
onaantrekkelijke, ruigtevegetatie met Grot brandnetel Urtica dioica en Akkerdistel Cirsium 
arvense. Door het materiaal af te voeren worden de voedingsstoffen definitief verwijderd 
uit het systeem.  

Natuurlijk waterpeil 

In Nederland overheerst in de meeste gebieden een omgekeerd of onnatuurlijk waterpeil. 
Dit houdt in dat het waterpeil in de winter lager is dan in de zomer, of het gehele jaar 
constant wordt gehouden. In natuurlijke situaties is dit precies omgekeerd. In de winter 
staat het waterpeil hoger dan in de zomer. Dit vergroot de soortensamenstelling en 
kwaliteit van de flora in het gebied. Een peilfluctuatie van 30 centimeter is haalbaar in de 
Blauwe Verbinding en is voldoende voor een positief resultaat (pers. med. L. Peels). 
Mocht het vanuit maatschappelijke redenen niet mogelijk zijn om een natuurlijk zomer-
winterpeil toe te passen, dan kan een afwisselend waterpeil ook voldoende zijn. Dit houdt 
in dat het waterniveau na neerslag wat hoger staat, en bij droogte wat lager. Dit is 
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gunstig voor de oever, omdat op deze wijze niet continu hetzelfde stuk van de oever 
onderhevig is aan golfslag en erosie.  

8.3 Conclusies 

●Een natuurlijke oever loopt geleidelijk af. Dit zorgt ervoor dat er zonering kan 
plaatsvinden en de biodiversiteit op eenvoudige wijze wordt verhoogd. 
 
●Bij de inrichting is het van belang dat afwisseling aanwezig is, zowel in diepte van het 
water als in de helling van de oever.  
 
●Op plaatsen waar geen ruimte is voor een brede oever kan worden gekozen voor een 
plas/drasberm. Dit neemt minder ruimte in, maar creëert wel kansen voor de flora en 
fauna.  
 
●Het gebruik van een vooroever als vervanging van een harde beschoeiing is gunstig voor 
zowel de flora en fauna als de waterkwaliteit. 
 
●Mocht een beschoeiing noodzakelijk zijn, dan is het van belang om een helling of een 
opening in de beschoeiing aan te leggen zodat dieren de oever op kunnen komen.  
 
●Om de visfauna maximaal te laten ontwikkelen moeten de barrières worden verwijderd. 
Mocht het niet mogelijk zijn dan kunnen deze omzeild worden door middel van een 
vispassage toegespitst op de doelsoorten.  
 
●Zowel het maaien als het baggeren en/of schonen moeten gefaseerd worden 
uitgevoerd.  
 
●Belangrijk is dat er pas wordt gemaaid of gebaggerd als dat noodzakelijk is.  
 
●Door het maaisel en de bagger af te voeren worden de voedingsstoffen definitief 
verwijderd uit het gebied. Hierdoor wordt de voedselrijkdom niet verhoogd, wat de 
kwaliteit van de flora en fauna verbetert.  
 
●Het toepassen van een afwisselend waterpeil heeft een gunstig effect op de ecologie.  
 
 
 



 

58 bSR-rapport 213 – Visfauna Blauwe Verbinding  



   

bSR-rapport 213 – Visfauna Blauwe Verbinding  59 

LITERATUUR 

Baerdemaeker A. de, & R.W.G. Andeweg. 2011. Meetnet Zuiderpark 2011 – resultaten monitoring. bSR-rapport 195. 
Bureau Stadsnatuur, Rotterdam. 

 
Bax I.H.W. en Schippers W. 1997. Veldgids ontwikkeling van botanisch waardevol grasland. DLG&IKCN, Wageningen. 

 
Bijkerk R (red). 2010. Handboek Hydrobiologie. Biologisch onderzoek voor de ecologische beoordeling van 

Nederlandse zoete en brakke oppervlaktewateren. Rapport 2010 - 28, Stichting Toegepast Onderzoek 
Waterbeheer, Amersfoort. 

 
 Boer K. & C.M.G.J. Schils. 1996, Ecologisch groenbeheer in de praktijk, IPC Groene Ruimte, 2e druk, Arnhem. 
 
Boer W.A. den & V. Nederpel. 2007. Natuurinventarisatie Midden-IJsselmonde. Een onderzoek naar flora, vegetatie en 
  Fauna in plangebied Buytenland op IJsselmonde in 2007. Van der Goes en Groot, ecologisch onderzoeks- en  
  Adviesbureau, Kwintsheul. 
 
Bosatlas. 2010. Noordhoff Uitgevers bv, Groningen. 
 
Bugter, R.J.F. F.G.W.A. Ottburg, I. Roessink, H.A.H. Jansman, E.A. van der Grift & A.J. Griffioen. 2011. Invasion of the  
  turtles? Exotic turtles in the Netherlands: a risk assessment. Alterra rapport 2186, Wageningen.  
 
Cramp, S. K.E.L. Simmons, I.J. Ferguson-Lees, R. Gillmor, P.A.D. Hollom, R. Hudson, E.M. Nicholson, M.A. Ogilvie, 

P.J.S Olney, K.H. Voous & J. Wattel. 1977. Handbook of the Birds of Europe the Middle East and North Africa  
– the Birds of the Western Plaearctic. Volume I Ostrich to Ducks. Oxford University Press, London.   

 
Crombaghs, B.H.J.M., R.W. Akkermans, R.E.M.B Gubbels & G. Hoogerwerf. 2000. Vissen in Limburgse beken. De 

verspreiding en ecologie van vissen in stromende wateren in Limburg. Stichting Natuurpublicaties Limburg, 
Maastricht. 

 
Diepenbeek, A. van & R. Creemers. 2006. Herkenning amfibieën en reptielen. Stichting RAVON, Nijmegen.  

 
 Dijkstra K-D. B. 2008. Libellen van Europa, veldgids met alle libellen tussen Noordpool en Sahara, Tirion Uitgevers BV. 

Baarn. 
 

Drost, M.B.P., H.P.J.J. Cuppen, E.J. van Nieukerken & M. Schreijer (red.). 1992. De waterkevers van Nederland. 
Uitgeverij K.N.N.V., Utrecht. 

 
Emmerik, W.A.M. van & H.W. de Nie. 2006. De zoetwatervissen van Nederland. Ecologisch bekeken. Vereniging 

Sportvisserij Nederland, Bilthoven. 
 
Emmerik, W.A.M. van. 2008. Kennisdocument brasem, Abramis brama (Linneaus, 1758). Kennisdocument 23. 

Sportvisserij Nederland, Bilthoven. 
 
 Gherardi F. & P. Acquistapace. 2007. Invasive crayfish in Europe: the impact of Procambarus clarkii on the littoral 

community of a Mediterranean lake. Freshwater Biology, University of Firenze, Italy.  
 
Gittenberger, E., A.W. Janssen, W.J. Kuijper, J.G.J. Kuiper, T. Meijer, G. van der Velde & J.N. de Vries. 1998. De 

Nederlandse zoetwatermollusken. Recente en fossiele weekdieren uit zoet en brak water. – Nederlandse Fauna 
2. Nationaal Historisch Museum Naturalis, KNNV Uitgeverij & EIS-Nederland, Leiden. 

 
 Hennekens, S. 2009. Protocol vegetatieopname. Alterra, Wageningen. 
 
 Holdich, D. & J. Black. 2007. The spiny-cheek crayfish, Orconectes limosus (Rafinesque, 1817) [Crustacea: Decapoda: 

Cambaridae], digs into the UK. Aquatic Invasions, Volume 2, Issue 1: 1-15. Nottingham. 
 
Kraag, E. de. 2011. De Blauwe Verbinding, Gemeentewerken Rotterdam, Rotterdam. 
 
Lammens, E.H.R.R., W.L.T. van Denksen & R. Knijn. 1990. The fish community in Tjeukemeer in relation to fishery and 

habitat utilization. J. Fish. Biol. 36p. 933-945. 
 



 

60 bSR-rapport 213 – Visfauna Blauwe Verbinding  

Lange, M.C. de, W.A.M. van Emmerik. 2006. Kennisdocument bittervoorn, Rhodeus amarus (Bloch,1782). 
Kennisdocument 15. 50 pag. Sportvisserij Nederland, Bilthoven. 

 
Langstraat, M. 2011. Visie Blauwe Verbinding, visie ecologische inrichting en doelsoorten. Gemeente Rotterdam, 

Rotterdam. 
 
Meijden, R. van der. 2005. Heukels Flora. Noordhoff Uitgevers B.V. 23e editie. 

 
Nie, H.W. de. 1996. Atlas van de Nederlandse zoetwatervissen. Media Publishing, Doetinchem. 

 
 Nyström, P., C. Brönmark & W. Granéli. 1999. Influence of an exotic and a native crayfish species on a littoral benthic 

community. Dept of Ecology, Lund University, Sweden. 
 

Plantenziektenkundige Dienst. 2010. Invasieve waterplanten in Nederland. Ministerie van LNV, Wageningen. 
  

 Robotham, P. W. J. (1981): Age, growth and reproduction of a population of spined loach, Cobitis taenia (L.). 
Hydrobiologia, 85, 129-136. 

 
 Soes, D.M. P.T. van Horssen, S. Bouma & M.T. Collombon. 2007. Chinese wolhandkrab. Een literatuurstudie naar  
  ecologie en effecten. Bureau Waardenburg, Culemborg. 
 
 Spijker, J.H. & C.M. Niemeijer. 1995. Groenwerk. Praktijkboek voor bos, natuur en stedelijk groen. Misset uitgeverij,  
  Doetinchem. 
 

 Spikmans, F. & T. de Jong. 2006. Het waarnemen van zoetwatervissen. Stichting RAVON, Nijmegen. 
 

Spikmans, F. & J. Kranenbarg. 2010. Herkenning zoetwatervissen, tweede herziene druk, met nieuwe exoten, Stichting 
RAVON, Nijmegen. 

 
Spikmans, F. N. van Kessel, M. Dorenbosch, J. Kranenbarg, J. Bosveld & R. Leuven. 2010. Plaag Risico Analyses van 

tien exotische vissoorten in Nederland. Nederlands Centrum voor Natuuronderzoek: Stichting RAVON, 
Radboud Universiteit Nijmegen, Stichting Bargerveen & Natuurbalans – Limes Divergens, Nijmegen. 

 
 Spikmans, F, J. Kranenbarg, L. Soldaat, M. de Zeeuw & A. van Strien. 2011. Handleiding NEM-Meetnet Beek- en 

Poldervissen. Stichting RAVON, Nijmegen. 
 
Zoetemeyer. R. B. & B.J. Lucas. 2001. Basisboek Visstandbeheer, Sportvisserij Nederland, Utrecht. 



   

bSR-rapport 213 – Visfauna Blauwe Verbinding  61 

INHOUD BIJLAGEN 

Bijlage 1 - Wettelijk kader ....................................................................63 

Bijlage 2 – Data veldbezoeken ..............................................................67 

Bijlage 3 – Lijst van verwachte soorten ..................................................69 

Bijlage 4 – Viswatertypering .................................................................71 

Bijlage 5 – Tabel vegetatieopnamen Braun-Blanquet methode................73 

Bijlage 6 – Totalen vissen ......................................................................75 

Bijlage 7 – Aangetroffen viswatertypen per transect ..............................77 

 

  



 

62 bSR-rapport 213 – Visfauna Blauwe Verbinding  



   

bSR-rapport 213 – Visfauna Blauwe Verbinding  63 

BIJLAGE 1 - WETTELIJK KADER 

Verbodsbepalingen 

De van nature in Nederland in het wild voorkomende planten en dieren worden 
beschermd door de Flora- en faunawet die in 2002 van kracht geworden is. De 
soortbeschermingsbepalingen uit de Europese richtlijnen Vogelrichtlijn en Habitatrichtlijn 
zijn in de Ffwet geïmplementeerd. Deze bescherming dient ervoor te zorgen dat 
zeldzame en bedreigde soorten niet in aantallen afnemen of uit Nederland verdwijnen. 
De bescherming in de Ffwet wordt geregeld middels een aantal verbodsbepalingen 
(artikel 8 t/m 13): 
artikel 8:   Het is verboden planten, behorende tot een beschermde inheemse 
plantensoort, te plukken, te verzamelen, af te snijden, uit te steken, te vernielen, te 
beschadigen, te ontwortelen of op enigerlei andere wijze van hun groeiplaats te 
verwijderen. 
artikel 9:   Het is verboden (beschermde) dieren te doden, te verwonden, te vangen, te 
bemachtigen of met het oog daarop op te sporen. 
artikel 10:   Het is verboden (beschermde) dieren opzettelijk te verontrusten. 
artikel 11:   Het is verboden nesten, holen of andere voortplantings- of vaste rust- of 
verblijfplaatsen (zie onderstaande paragraaf) van (beschermde) dieren te beschadigen, te 
vernielen, uit te halen, weg te nemen of te verstoren. 
artikel 12:   Het is verboden eieren van (beschermde) dieren te zoeken, te rapen, uit 
het nest te nemen, te beschadigen of te vernielen. 
artikel 13:   Het is verboden planten of producten van planten, of dieren dan wel 
eieren, nesten of producten van (beschermde) dieren te koop te vragen, te kopen of te 
verwerven, ten verkoop voorhanden of in voorraad te hebben, te verkopen of ten verkoop 
aan te bieden, te vervoeren, ten vervoer aan te bieden, af te leveren, te gebruiken voor 
commercieel gewin, te huren of te verhuren, te ruilen of in ruil aan te bieden, uit te 
wisselen of tentoon te stellen voor handelsdoeleinden, binnen of buiten het grondgebied 
van Nederland te brengen of onder zich te hebben. 
 
Voortplantingsplaatsen en andere vaste rust- en verblijfplaatsen 
Tot vaste rust- en verblijfplaatsen als bedoeld in artikel 11 van de Ffwet worden 
bijvoorbeeld verblijven van vleermuizen of voortplantingswateren van de 
Rugstreeppad Bufo calamita gerekend. Ook de functionele omgeving van een verblijf kan 
een beschermde status hebben. Dit geldt bijvoorbeeld voor belangrijke migratie- en 
vliegroutes en foerageergebieden van vleermuizen die van belang zijn voor de 
instandhouding van een vaste rust- of verblijfplaats van de soort op populatieniveau. Alle 
inheemse broedvogels en hun nesten mogen niet worden verstoord tijdens het broeden. 
Voor enkele vogelsoorten geldt dat de broedlocaties dermate belangrijk zijn voor de soort 
dat deze jaarrond zijn beschermd, dus ook buiten het broedseizoen zijn hier de 
verbodsbepalingen van artikel 11 van kracht. In 2009 is een aangepaste lijst met 
jaarrond beschermde vogels opgesteld (Ministerie van LNV 2009). Deze jaarronde 
bescherming krijgen bijvoorbeeld nesten van honkvaste koloniebroeders, nesten van 
anderszins zeer honkvaste soorten, soorten afhankelijk van bebouwing of vogels die ieder 
jaar gebruik maken van hetzelfde nest en die zelf niet of nauwelijks in staat zijn een nest 
te bouwen. Wanneer bij werkzaamheden de functionaliteit van de voortplantings- en/of 
vaste rust- en verblijfplaats gegarandeerd kan worden is geen ontheffing nodig. Wanneer 
dit niet mogelijk is dient ontheffing aangevraagd te worden op grond van een wettelijk 
belang uit de Vogelrichtlijn. 
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Beschermingsregimes 
Het soortbeschermingsdeel van de Europese Habitatrichtlijn is opgenomen in de Flora- en 
faunawet. In de Flora- en faunawet is een groot aantal in Nederland voorkomende 
planten en dieren opgenomen waarop de hier boven genoemde verbodsbepalingen van 
toepassing zijn. Later zijn deze soorten in drie beschermingsregimes ingedeeld. Deze 
driedeling is als volgt: 
Tabel 1.  Als iemand activiteiten onderneemt die zijn te kwalificeren als bestendig 
beheer en onderhoud of bestendig gebruik of ruimtelijke ontwikkelingen, geldt een 
vrijstelling voor de soorten in tabel 1 voor artikel 8 t/m 12 van de Flora- en faunawet. 
Aan deze vrijstelling zijn geen aanvullende eisen gesteld. Voor deze activiteiten hoeft 
geen ontheffing aangevraagd worden. Voor andere activiteiten dan hierboven genoemd 
is voor de soorten in tabel 1 een ontheffing nodig. Een ontheffingaanvraag voor deze 
soorten wordt getoetst aan het criterium ‘doet geen afbreuk aan gunstige staat van 
instandhouding van de soort’ (de zogenaamde lichte toets). 
Tabel 2.  Als iemand activiteiten onderneemt die zijn te kwalificeren als bestendig 
beheer en onderhoud of bestendig gebruik of ruimtelijke ontwikkelingen, geldt een 
vrijstelling voor de soorten in tabel 2 voor artikel 8 t/m 12 van de Flora- en faunawet, 
mits activiteiten worden uitgevoerd op basis van een door de staatssecretaris van EL&I 
goedgekeurde gedragscode. Hetzelfde geldt voor alle vogelsoorten. Een gedragscode 
moet door een sector of ondernemer zelf opgesteld worden en ingediend voor 
goedkeuring. Voor andere activiteiten dan hierboven genoemd is voor de soorten in tabel 
2 een ontheffing nodig. Een ontheffingaanvraag voor deze soorten wordt getoetst aan het 
criterium ‘doet geen afbreuk aan gunstige staat van instandhouding van de soort’. Dit is 
niet van toepassing op alle vogelsoorten (zie toelichting tabel 3) 
Tabel 3. Als iemand activiteiten onderneemt die zijn te kwalificeren als bestendig beheer 
en onderhoud of bestendig gebruik, geldt een vrijstelling voor de soorten in tabel 3 voor 
artikel 8 t/m 12 van de Flora- en faunawet, mits activiteiten worden uitgevoerd op basis 
van een door de staatssecretaris van EL&I goedgekeurde gedragscode. Deze vrijstelling is 
enigszins beperkt; voor activiteiten die zijn te kwalificeren als bestendig beheer en 
onderhoud in de landbouw en bosbouw en bestendig gebruik geldt geen vrijstelling voor 
artikel 10 van de Flora- en faunawet. Ook niet op basis van een gedragscode. Een 
gedragscode moet door een sector of ondernemer zelf opgesteld worden en ingediend 
voor goedkeuring. Als iemand activiteiten onderneemt die zijn te kwalificeren als 
ruimtelijke ontwikkeling, geldt voor soorten in tabel 3 geen vrijstelling. Ook niet op basis 
van een gedragscode. Hiervoor is een ontheffing nodig. Voor activiteiten in het kader van 
bestendig beheer en onderhoud in de landbouw en bosbouw en bestendig gebruik en 
voor activiteiten in het kader van ruimtelijke ontwikkeling is het niet mogelijk voor artikel 
10 voor de soorten in tabel 3 een ontheffing te krijgen. Voor andere activiteiten dan 
hierboven genoemd is voor de soorten in tabel 3 een ontheffing nodig. 

Een ontheffingaanvraag voor de soorten van tabel 3 en de soorten vermeld in Bijlage IV 
van de Habitatrichtlijn (onder meer alle Nederlandse vleermuissoorten) wordt getoetst aan 
drie criteria: 

 1) er is sprake van een in of bij de wet genoemd belang; 

 2) er is geen alternatief; 

 3) er is geen sprake van afbreuk aan de gunstige staat van instandhouding van de soort. 

Deze drie criteria vormen de zogenaamde uitgebreide toets. De drie criteria staan naast 
elkaar en niet na elkaar (aan alle drie moet voldaan zijn). De uitgebreide toets geldt ook 
voor alle vogelsoorten. 
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Gunstige staat van instandhouding 
Het criterium ‘gunstige staat van instandhouding’ is van toepassing wanneer soorten uit 
tabel 2 en 3 van de Ffwet of Bijlage IV van de Habitatrichtlijn voorkomen, op locaties 
waar activiteiten gaan plaatsvinden die een wezenlijk negatief effect kunnen hebben op 
de aanwezige populaties van deze soorten. Deze ‘gunstige staat van instandhouding van 
de soort’ mag niet in het geding komen. Voorwaarden waaraan hiertoe voldaan moeten 
worden staan in de Habitatrichtlijn benoemd. De 'staat van instandhouding' wordt als 
‘gunstig’ beschouwd wanneer: 

          Uit populatiedynamische gegevens blijkt dat de betrokken soort nog steeds een 
levensvatbare component is van de natuurlijke habitat waarin hij voorkomt, en dat op 
lange termijn zal blijven en het natuurlijke verspreidingsgebied van die soort niet kleiner 
wordt of binnen afzienbare tijd lijkt te zullen worden, en er een voldoende grote habitat 
bestaat en waarschijnlijk zal blijven bestaan om de populaties van die soort op langere 
termijn in stand te houden. 

 
Mitigatie & compensatie 
Voor eventueel verlies van leefgebied van beschermde soorten op plaatsen waar 
ruimtelijke inrichting of ontwikkeling plaatsvindt, dient compensatie plaats te vinden, 
hetgeen kan inhouden dat er elders geschikt leefgebied wordt gecreëerd ten gunste van 
de soort. Daarnaast dienen mitigerende maatregelen te worden genomen waarmee de 
schade aan de aanwezige populatie tijdens werkzaamheden wordt beperkt. 
 
Zorgplicht 
In de Ffwet is een zorgplicht opgenomen (artikel 2), een algemeen geldende 
fatsoensnorm voor de omgang met flora en fauna. Deze zorgplicht houdt in dat menselijk 
handelen zo weinig mogelijk nadelige gevolgen voor flora en fauna mag hebben. 
Wanneer men weet of redelijkerwijs kan vermoeden dat werkzaamheden nadelige 
gevolgen voor flora of fauna kunnen hebben, dient men dit, mits redelijkerwijs mogelijk, 
te vermijden of deze zoveel mogelijk te beperken of ongedaan te maken. De zorgplicht 
geldt voor alle planten en dieren, beschermd of niet. In het geval van beschermde planten 
of dieren geldt de zorgplicht ook als er een ontheffing of vrijstelling is verleend. De 
zorgplicht voor dieren betekent niet dat er geen dieren mogen worden gedood, maar wel 
dat dit, indien onvermijdelijk, met zo min mogelijk lijden gepaard gaat. 

De genoemde drie items: mitigatie, compensatie en Zorgplicht, zijn algemene 
voorwaarden ter verkrijging van een eventuele ontheffing van de verbodsbepalingen in 
de Ffwet. 
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BIJLAGE 2 – DATA VELDBEZOEKEN 

 
datum activiteit gebied inventariseerder(s) 
04-09-2012 inventarisatie Koedood Niels Godijn 
05-09-2012 inventarisatie Zuidpolder Niels Godijn 
06-09-2012 inventarisatie Zuiderpark Niels Godijn 
11-09-2012 inventarisatie Zuidpolder Niels Godijn 
12-09-2012 inventarisatie Koedood Niels Godijn 
13-09-2012 inventarisatie Zuiderpark Niels Godijn 
18-09-2012 inventarisatie Koedood Niels Godijn 
19-09-2012 
21-09-2012 
25-09-2012 
26-09-2012 
27-09-2012 
28-09-2012 
30-09-2012 
30-09-2012 
 
01-10-2012 
01-10-2012 
02-10-2012 
 
 
04-10-2012 
 
07-10-2012 
 
10-10-2012 
 
 
11-10-2012 
18-10-2012 
 
14-11-2012 
 

inventarisatie 
inventarisatie 
inventarisatie 
kreeftenfuiken 
inventarisatie 
inventarisatie 
inventarisatie 
aanvullend 
visonderzoek 
inventarisatie 
kreeftenfuiken 
inventarisatie 
aanvullend 
visonderzoek 
aanvullend 
visonderzoek 
inventarisatie 
kreeftenfuiken 
inventarisatie 
aanvullend 
visonderzoek 
inventarisatie 
aanvullend 
visonderzoek 
abiotische 
factoren 

Zuidpolder 
Zuiderpark 
Zuidpolder 
Koedood 
Koedood 
Zuiderpark 
Koedood 
Oude Maas 
 
Zuidpolder 
Zuidpolder 
Zuiderpark 
Zuidelijk randpark 
 
Oude Maas 
 
Zuidpolder 
Koedood 
Zuiderpark 
Zuidelijk Randpark 
 
Koedood 
Oude Maas 
 
Gehele projectgebied 
 

Niels Godijn 
Niels Godijn 
Niels Godijn 
Niels Godijn 
Niels Godijn 
Niels Godijn 
Niels Godijn 
Niels Godijn 
 
Niels Godijn 
Niels Godijn 
Niels Godijn 
Niels Godijn 
 
Niels Godijn 
 
Niels Godijn 
Niels Godijn 
Niels Godijn 
Niels Godijn 
 
Niels Godijn 
Niels Godijn 
 
Niels Godijn 
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BIJLAGE 3 – LIJST VAN VERWACHTE SOORTEN 

Klasse Actinopterygii Straalvinnigen 
    Orde Anguilliformes Palingachtigen  

Familie Anguillidae Palingen 
Anguilla anguilla Paling  

  Orde Gasterosteiformes Stekelbaarsachtigen 
Familie Gasterosteidae Stekelbaarzen 

Gasterosteus aculeatus Driedoornige stekelbaars 
Pungitius pungitius Tiendoornige stekelbaars 

Orde Perciformes Baarsachtigen 
Familie Percidae Echte baarzen 

Sander lucioperca Snoekbaars 
Perca fluviatilis Baars 
Gymnocephalus cernua Pos 

 Orde Scorpaeniformes Schorpioenvisachtigen 
Familie Cottidae Donderpadden 

Cottus perifretum Rivierdonderpad 
 
    Orde Esoxiformes Snoekachtigen 

Familie Esoxidae Snoeken 
Esox lucius Snoek 

Orde Cypriniformes Karperachtigen 
Familie Cobitidae Modderkruipers 

Cobitis taenia Kleine modderkruiper 
Misgurnus fossilis Grote modderkruiper 

Familie Cyprinidae Karpers 
Rutilus ritilus Blankvoorn 
Scardinius erythrophthalmus Ruisvoorn 
Abramis brama Brasem 
Blicca bjoerkna Kolblei  
Cyprinus carpio Karper 
Carassius gibelio Giebel 
Carassius carassius Kroeskarper 
Tinca tinca Zeelt 
Rhodeus amarus Bittervoorn 
Leucaspius delineatus Vetje 
Alburnus alburnus Alver 
Leuciscus idus Winde 
Aspius aspius Roofblei 
Gobio gobio Riviergrondel 

 

 
 
 



 

70 bSR-rapport 213 – Visfauna Blauwe Verbinding  



   

bSR-rapport 213 – Visfauna Blauwe Verbinding  71 

BIJLAGE 4 – VISWATERTYPERING 

Het onderscheid tussen de vijf viswatertypen is gebaseerd op de karakteristieken 
besproken in hoofdstuk 2.3. Hieronder volgt een korte beschrijving van de verschillende 
Nederlandse viswatertypen: 
-Baars-blankvoornviswatertype: Dit viswatertype wordt gekenmerkt door een voedselarme 
bodem, een grote zichtdiepte (het gehele jaar >1m), een lage dichtheid aan waterplanten (10 tot 
60% bedekking). Als gevolg van de lage voedselrijkdom is de draagkracht laag (10 tot 100kg per 
hectare). Kenmerkende vissoorten zijn baars en blankvoorn. Begeleidende vissoorten zijn kleine 
modderkruiper, bittervoorn, riviergrondel, vetje, driedoornige- en tiendoornige stekelbaars. 
-Ruisvoorn-snoekviswatertype: Het ruisvoorn-snoekviswatertype betreft (matig) voedselrijke 
wateren met een dichte begroeiing. De waterplanten (oever-, drijfblad- en onderwaterplanten) 
beslaan meer dan de helft van het wateroppervlak. Het overgrote deel van de aanwezige 
voedingsstoffen wordt benut door de waterplanten waardoor er weinig algengroei optreedt. De 
wateren zijn daardoor helder, met een zichtdiepte van meer dan 70cm. Dit heeft effect op de 
aanwezige vissoorten. Kenmerkend zijn ruisvoorn, snoek, zeelt, kroeskarper en grote 
modderkruiper. Begeleidende vissoorten zijn kleine modderkruiper, bittervoorn, driedoornige- en 
tiendoornige stekelbaars, riviergrondel, vetje, karper en paling. De draagkracht bedraagt 100 tot 
350 kilogram per hectare. 
-Snoek-blankvoornviswatertype: Dit viswatertype wordt aangetroffen op voedselrijke 
bodems. De vegetatie beslaat 20 tot 60% van het wateroppervlak, hoofdzakelijk in de vorm van 
oever- en drijfbladplanten. De voedingsstoffen in het water worden niet volledig benut door de 
vegetatie, waardoor er algengroei optreedt. Dit zorgt voor een beperkte zichtdiepte (40 tot 70cm), 
waardoor weinig licht de bodem bereikt en er dus veel open water aanwezig is zonder 
waterplanten. De algengroei zorgt voor een hoge productie van zoöplankton, waardoor er veel 
visvoedsel aanwezig is. Door de combinatie van een gevarieerde plantengroei en een hoge 
dichtheid aan visvoedsel komen in dit viswatertype de meeste soorten voor. Kenmerkende soorten 
zijn snoek, blankvoorn, baars, en kolblei. Begeleidende vissoorten zijn ruisvoorn, zeelt, 
kroeskarper, kleine modderkruiper, bittervoorn, tiendoornige- en driedoornige stekelbaars, brasem, 
pos, vetje, karper en paling. De draagkracht van het snoek-blankvoornviswatertype bedraagt tussen 
de 300 en 500 kilogram.  
-Blankvoorn-brasemviswatertype: De blankvoorn-brasemviswatertypen worden gekenmerkt 
door de voedselrijke omstandigheden en lage dichtheid aan waterplanten. De vegetatie bestaat 
voornamelijk uit oever- en drijfbladplanten en beslaat 10 tot 20% van het wateroppervlak. Op de 
bodem is vaak een laag slib aanwezig. Deze sliblaag bevat veel voedingsstoffen. Door 
opwerveling van de slibdeeltjes is het water troebel, met een zichtdiepte van 40 tot 60 centimeter. 
Het overschot aan voedingsstoffen leidt in de zomer tot een hoge ontwikkeling van groenalgen, en 
in sommige gevallen blauwalgen. Kenmerkende vissoorten zijn brasem, blankvoorn en snoekbaars. 
De draagkracht van het water loopt op van 350 tot 600 kilogram per hectare.  
-Brasem-snoekbaarsviswatertype: Dit viswatertype wordt gekenmerkt door het grotendeels 
ontbreken van waterplanten, tot een maximale bedekking van 10% van het wateroppervlak. Door 
het ontbreken van vegetatie zijn alle voedingsstoffen in de bodem en het water beschikbaar voor 
algen en plankton. De wateren zijn daardoor zeer troebel, met een doorzicht tussen de 10 en 40 
centimeter. Dit beperkte doorzicht leidt er toe dat zonlicht de bodem niet bereikt, en de 
onderwatervegetatie zich niet kan ontwikkelen. De grote hoeveelheden aan afgestorven algen en 
plankton sedimenteren op de bodem tot een dikke sliblaag. De brasem wroet graag in deze 
sliblaag, waardoor de voedingsstoffen opwervelen en de voedselrijkdom nog hoger wordt. 
Kenmerkende vissoorten zijn brasem en snoekbaars. Begeleidende vissoorten zijn blankvoorn, pos, 
kolblei, vetje en paling. De vispopulatie bestaat meestal voor meer dan 90% uit brasem. De 
draagkracht van het water ligt tussen de 450 en 800 kilogram per hectare.  

 
 
 
 
 



 

72 bSR-rapport 213 – Visfauna Blauwe Verbinding  

 



   

bSR-rapport 213 – Visfauna Blauwe Verbinding  73 

BIJLAGE 5 – TABEL VEGETATIEOPNAMEN BRAUN-BLANQUET METHODE 

naamgeving Zuiderpark        Koedood  Zuidpolder   

transect 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 

Aarvederkruid Myriophyllum spicatum                    +   

Beekpunge Veronica beccabunga             R          

Blaartrekkende boterbloem Ranunculus 
sceleratus 

             R    1 +    

Gele lis Iris pseudacorus  1     1      + +  +       

Gele plomp Nuphar lutea    1  1     2 1 +          

Gevleugeld hertshooi Hypericum 
tetrapterum 

 R            R         

Gewone engelwortel Angelica sylvestris    +  R         R  R      

Greppelrus Juncus bufonius             R          

Grof hoornblad Ceratophyllum demersum 4   3             +  1   + 

Grote egelskop Sparganium erectum  R       R   R R R   R R R    

Grote kattenstaart Lythrum salicaria  +  R   +      R R R +       

Grote lisdodde Typha latifolia  + + +  + 1  2   1  1  1  + 1 + + 1 

Grote waterweegbree Alisma plantago-
aquatica 

               R  1 +    

Harig wilgenroosje Epilobium hirsutum  +  1  1 1    1  R + 1  +     1 

Heelblaadjes Pulicaria dysenterica  +          +  R  R 1      

Heen Bolboschoenus maritimus  1 +             +       

Hoge cyperzegge Carex pseudocyperus             R          

Kalmoes Acorus calamus                      + 

Kleine watereppe Berula erecta              R  R       

Koninginnekruid Eupatorium cannabinum  1  +  +   1  1  1   +       

Liesgras Glyceria maxima           3     R 1  1  1  

Pijlkruid Sagittaria sagittifolia                   + R R  

Riet Phragmites australis 1 2 + 3  2 2 1 3 1 1 3 2 2 4 3 3 2 3 1 1 2 

Rode ogentroost Odontites vernus         +              

Rode waterereprijs Veronica catenata                  R     

Ruwe bies Schoenoplectus 
tabernaemontani 

                R      

Schietwilg Salix alba  1  +   1  1  R  +   + 1     + 

Smalle waterpest Elodea nuttallii 1   1   1  2 1 1 +  R R  R  1 +  + 

Sterrenkroos Callitriche spec. +   +     1   + R  R +  1     

Stijve waterranonkel Ranunculus 
circinatus 

              +  R      

Veerdelig tandzaad Bidens tripartita             R   R       

Watergentiaan Nymphoides peltata            1           

Watermunt Mentha aquatica R + R +  R +     1  + R + + + + R  + 

Witte Waterlelie Nymphaea alba    1       1 + R   +       

Wolfspoot Lycopus europaeus R + R +  + +  + R + + + + + + +    R R 

Zeegroene rus Juncus inflexus  1 + 1  +       +  R R +  +  R + 

Zwanenbloem Butomus umbellatus  R                     

Zwart tandzaad Bidens frondosa              R         

aantal soorten per transect 6 16 7 15 0 9 9 1 9 3 9 11 16 14 10 17 14 8 11 6 6 10 

gemiddeld aantal soorten per transect 7,6           13,6    9,2      
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BIJLAGE 6 – TOTALEN VISSEN  

ZUIDERPARK                  
Soort                                   
Transect 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Baars Perca fluviatilis 0 0 4 0 0 1 0 0 0 0 0 

Bittervoorn Rhodeus amarus 3 121 4 0 5 13 37 0 26 148 68 

Blankvoorn Rutilus rutilus 0 42 16 5 6 28 0 0 33 7 57 

Brasem Abramis brama 0 10 0 0 7 1 0 0 0 0 0 

Karper Cyprinus carpio 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Kleine modderkruiper Cobitis taenia 25 37 25 46 11 14 0 0 0 8 8 

Kolblei Blicca bjoerkna 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 

Kroeskarper Carassius carassius 0 0 0 14 0 0 0 0 2 0 0 

Marmergrondel Proterorhinus semilunaris 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Pos Gymnocephalus cernuus 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 

Roofblei Aspius aspius 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Ruisvoorn Scardinius erythrophthalmus 0 27 5 6 3 15 1 0 6 24 51 

Snoek Esox lucius 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 

Tiendoornige stekelbaars Pungitius pungitius 423 0 0 122 0 0 20 0 14 1 4 

Vetje Leucaspius delineatus 0 24 3 2 13 10 4 0 0 68 49 

Zeelt Tinca tinca 4 0 0 47 0 0 4 1 9 0 1 

aantal exemplaren 456 262 58 242 45 84 66 1 91 257 239 

aantal soorten 5 7 7 7 6 9 5 1 7 7 8 

 

KOEDOOD       
Soort                                   
Transect 

1 2 3 4 5 

Baars Perca fluviatilis 0 0 1 2 0 

Bittervoorn Rhodeus amarus 0 0 0 0 0 

Blankvoorn Rutilus rutilus 57 49 45 40 59 

Brasem Abramis brama 6 5 10 0 4 

Karper Cyprinus carpio 0 0 0 2 0 

Kleine modderkruiper Cobitis taenia 6 12 21 36 48 

Kolblei Blicca bjoerkna 13 16 13 25 29 

Kroeskarper Carassius carassius 0 1 0 1 1 

Marmergrondel Proterorhinus semilunaris 28 10 3 10 12 

Pos Gymnocephalus cernuus 0 0 0 0 0 

Roofblei Aspius aspius 0 0 0 3 0 

Ruisvoorn Scardinius erythrophthalmus 22 19 66 29 34 

Snoek Esox lucius 0 0 0 0 0 

Tiendoornige stekelbaars Pungitius pungitius 38 16 11 15 14 

Vetje Leucaspius delineatus 43 26 30 22 22 

Zeelt Tinca tinca 4 4 1 34 2 

aantal exemplaren 217 158 201 219 225 

aantal soorten 9 10 10 12 10 
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ZUIDPOLDER        
Soort                                   
Transect 

1 2 3 4 5 6 

Baars Perca fluviatilis 0 0 2 0 0 1 

Bittervoorn Rhodeus amarus 0 0 0 0 0 0 

Blankvoorn Rutilus rutilus 90 2 27 19 86 30 

Brasem Abramis brama 0 0 0 0 0 0 

Karper Cyprinus carpio 0 0 0 0 0 0 

Kleine modderkruiper Cobitis taenia 37 0 26 16 30 24 

Kolblei Blicca bjoerkna 8 0 0 0 5 4 

Kroeskarper Carassius carassius 0 0 0 0 0 0 

Marmergrondel Proterorhinus semilunaris 9 0 7 12 10 5 

Pos Gymnocephalus cernuus 0 0 0 0 0 0 

Roofblei Aspius aspius 0 0 0 0 0 0 

Ruisvoorn Scardinius erythrophthalmus 52 0 38 22 43 13 

Snoek Esox lucius 0 0 0 0 1 0 

Tiendoornige stekelbaars Pungitius pungitius 2 140 73 12 21 25 

Vetje Leucaspius delineatus 84 0 164 90 86 58 

Zeelt Tinca tinca 3 8 29 2 7 13 

aantal exemplaren 285 150 366 173 289 173 

aantal soorten 8 3 8 7 9 9 
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BIJLAGE 7 – AANGETROFFEN VISWATERTYPEN PER TRANSECT 

deelgebied transectnummer viswatertype 

koedood 1 blankvoorn-brasemtype 

  2 blankvoorn-brasemtype 

  3 blankvoorn-brasemtype 

  4 blankvoorn-brasemtype 

  5 blankvoorn-brasemtype 

zuidpolder 1 blankvoorn-brasemtype 

  2 snoek-blankvoorntype 

  3 snoek-blankvoorntype 

  4 blankvoorn-brasemtype 

  5 blankvoorn-brasemtype 

  6 blankvoorn-brasemtype 

zuiderpark 1 ruisvoorn-snoektype 

  2 blankvoorn-brasemtype 

  3 blankvoorn-brasemtype 

  4 ruisvoorn-snoektype 

  5 brasem-snoekbaarstype 

  6 blankvoorn-brasemtype 

  7 snoek-blankvoorntype 

  8 snoek-blankvoorntype 

  9 snoek-blankvoorntype 

  10 blankvoorn-brasemtype 

  11 blankvoorn-brasemtype 

 


