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Samenvatting 

De kwabaal is de enige kabeljauwachtige vissoort van het zoete water. Deze soort staat in 

Nederland onder de Wet natuurbescherming en is opgenomen op de rode lijst als “ernstig 

bedreigd”. In veel beken en plassen is de kwabaal in de vorige eeuw uitgestorven. Binnen 

de relictpopulaties in Nederland is niet bekend waar de larven en juveniele kwabalen zich 

ophouden. Met het gebruik van de huidige monitoringsmethoden is het moeilijk om de 

soort goed in kaart te brengen, voornamelijk het voorkomen van larven en juvenielen blijft 

onderbelicht. 

 

In deze pilot zijn twee innovatieve monitoringsmethoden voor kwabaal getest. Dit zijn 

lichtvallen en structuurvallen. De lichtvallen zijn gericht op het vangen van de fototactische 

larven van de kwabaal. Eerder onderzoek door het INBO heeft aangetoond dat deze 

lichtvallen werken in kweekvijvers als natuurlijke plassen waar larven zijn uitgezet. In dit 

onderzoek worden de lichtvallen echter ook in natuurlijke populaties ingezet. Deze 

methode is in Europa niet eerder toegepast in een natuurlijke populatie. De lichtvallen zijn 

getest in de Vinkeveense Plassen en als referentie in de Auesee in Duitsland. De 

structuurvallen zijn ontworpen voor het aantonen van juveniele kwabalen, welke graag 

structuur opzoeken voor beschutting. Er is gebruik gemaakt van twee typen 

structuurvallen:  bakstenenstructuurvallen en buisstructuurvallen. De structuurvallen zijn 

getest in de Vinkeveense Plassen, Sassenheim Zuidplas, twee locaties langs het Zwarte 

Water en als referentielocatie in de Auesee in Duitsland met een hoge dichtheid aan 

kwabaal. Naast deze locaties waar natuurlijke voorplanting plaatsvindt, zijn er ook vallen 

geplaatst in de kweekvijvers voor kwabaal van de Linkebeek (INBO, België).  

 

In de geplaatste lichtvallen in de Auesee zijn in totaal 57 kwabaallarven aangetroffen. In de 

Vinkeveense Plassen werden geen kwabaallarven aangetroffen, maar werden wel 121 

baarslarven gevangen. In de Auesee zijn in totaal zeven kwabalen waargenomen in de 

structuurvallen en in de kweekvijvers van de Linkebeek 34. In beide typen structuurvallen 

zijn juveniele kwabalen aangetroffen. In de Auesee werden meer kwabalen aangetroffen in 

de bakstenenstructuurvallen dan in de buisstructuurvallen. Naast kwabaal zijn er, met 

name langs het Zwarte Water, ook veel marmergrondels en gevlekte Amerikaanse 

rivierkreeften aangetroffen. Met deze soorten moeten juveniele kwabalen mogelijk 

concurreren om schuilplaatsen. 

 

In deze pilot zijn met de lichtvallen kwabaallarven aangetoond en met structuurvallen zijn 

juveniele kwabalen aangetoond, welke afkomstig waren van natuurlijke voortplanting. 

Deze resultaten laten zien dat beide methoden inzetbaar zijn in natuurlijke systemen. De 

populatie waar larven en juvenielen zijn aangetoond wordt gekenmerkt door relatief hoge 

dichtheden kwabalen. Inzet en doorontwikkeling van deze methoden kan meer inzicht 

verschaffen in het voorkomen van de verschillende levensstadia van kwabaal en daarmee 

bijdragen aan de bescherming van deze bedreigde soort en zijn habitat.  
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1 Inleiding 

1.1 Aanleiding 

De kwabaal (Lota lota) is de enige kabeljauwachtige vissoort die in zoet water leeft. De 

soort is sterk afhankelijk van diepere koudere gedeelten in een watersysteem in combinatie 

met ondiepe warme overstromingsvlakten. In veel beken en plassen in Nederland is de 

kwabaal in de vorige eeuw uitgestorven, dit komt onder andere door de slechte 

waterkwaliteit, de opwarming van het water en het verdwijnen van overstromingsvlakten 

(Kranenbarg. J, Spikmans. F & de Bruin. A 2017). De resterende populaties zijn klein en 

kwetsbaar, zonder enige maatregelen dreigt de soort in Nederland uit te sterven. Om die 

reden staat de kwabaal onder de Nederlandse Wet natuurbescherming op de rode lijst met 

de status ‘ernstig bedreigd’ (Ministerie van LNV, 2015). Ook in andere delen van Europa 

gaat het niet goed met deze soort, in Wallonië en het Verenigd Koninkrijk is de soort zelfs 

uitgestorven (Figuur 1.1). Doordat de kwabaal mondiaal gezien een groot 

verspreidingsgebied heeft, staat de soort op de rode lijst van het IUCN als niet bedreigd 

(IUCN, 2012).  

 

 

Figuur 1.1. Verspreiding en rode lijststatus van de kwabaal in Europa (Kranenbarg et 
al. 2017). 

In Nederland is de soort de laatste jaren zo sterk achteruit gegaan dat hij van verspreid over 

het land gedecimeerd is tot enkele relictpopulaties. Alleen in de Vinkeveense Plassen en de 

IJsseldelta zijn nog natuurlijke populaties bekend (zie figuur 1.2). Naast deze natuurlijke 

populaties leeft er een geherintroduceerde populatie in de Kleine Beerze.  
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Figuur 1.2. Historische (1850-1970, links) en actuele verspreiding (rechts) van kwabaal 
in Nederland (Kranenbarg et al. 2017). 

 

Volwassen kwabaal leeft in de hoofdstroom en zijbeken waar koel, zuurstofrijk water en 

beschutting aanwezig zijn (zie figuur 1.3). Kwabalen schuilen overdag onder objecten in het 

water en in holtes, s ’nachts zijn de dieren actief. De paai van kwabaal vindt plaats in de 

winter. De eieren worden afgezet in zijbeken en wateren in de uiterwaarden die (tijdelijk) 

met de hoofdstroom in verbinding staan.  

De paai vindt plaats bij een watertemperatuur van 5° C of lager. In Nederlandse wateren 

vindt dit plaats in de maanden januari tot maart. Daarbij heeft de kwabaal een voorkeur 

voor zuurstofrijk water. Nadat de eitjes uitkomen liggen jonge kwabaallarven (3,7 mm) als 

bewegingloze dieren op de bodem. Op het moment dat de dieren de zwemblaas gevuld 

hebben verandert dat, dan zijn de jonge kwabalen zes weken pelagisch en positief 

fototactisch. Voornamelijk op zonnige dagen worden larven aangetroffen in de bovenste 

waterlagen van stilstaande of zwakstromende wateren, hier jagen de larven op 

zoöplankton. Pas als de larven 1,5 tot 3 centimeter lang zijn begint hun metamorfose en 

veranderen ze in schuwe nachtactieve juvenielen (Ghan & Sprules, 1991; Müller, 1961). 

Jonge kwabalen groeien op in ondiepe overstromingsvlakten en oeverzones.  
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Figuur 1.3. Schematische weergave van de deelhabitats in het leefgebied van de kwabaal 

 

De waarnemingen van kwabaal in Nederland betreffen voornamelijk grotere juvenielen of 

volwassen individuen, het aantal waarnemingen is beperkt. Larven en juveniele dieren 

worden nauwelijks aangetroffen. Door het beperkte aantal waarnemingen in Nederland, is 

het niet duidelijk waar de paai plaats vindt, en waar de larven en juveniele dieren zich 

ophouden. Inzicht in de verspreiding van deze levensstadia maakt het mogelijk specifieke 

habitats beter te beschermen. Huidige elektro- en schepnetmethoden zijn niet toereikend 

voor het vangen van larven. Juveniele kwabaal aantonen door middel van elektrovisserij 

blijkt weinig effectief (Auwerx et all, 2019). Door hun benthische levenswijze zitten 

juveniele kwabalen vaak teruggetrokken in holletjes of tussen stenen en dichte vegetatie. 

Zelfs als ze binnen het elektrisch veld komen, worden ze daarom lang niet altijd 

aangetrokken tot het net. Wanneer ze in de bodem zitten, dan functioneert het 

bodemmateriaal tijdens het elektrisch vissen als een kooi van Faraday (Beaumont et al, 

2002). Kwabalen worden hierdoor vaak niet aangetrokken met de elektrovisapparatuur, en 

dus ook niet gevangen.  

 

In 2017 kwam er tijdens het uitlezen van een afgezonken datalogger een kwabaal mee naar 

boven, dit individu gebruikte de holte in de datalogger als schuilplaats (Dorenbosch et al., 

2020). Met deze ervaring ontstond het idee om kwabalen te inventariseren door structuur 

aan te bieden. De ingezette structuurvallen zijn ontworpen om structuur te bieden en zijn 

eenvoudig te controleren. Daarmee kunnen juveniele kwabalen gevangen worden zonder 

dat ze gevangen zitten in de constructie. 

 

In Amerikaans onderzoek is aangetoond dat lichtvallen effectief zijn om vislarven te 

monitoren. Dit komt doordat sommige vissoorten in de eerste levensfase fototactisch zijn, 

wat betekent dat ze worden aangetrokken tot licht. Als passieve monitoring van 

kwabaallarven gebruikte Taylor (1998) lichtvallen. In Europa is deze methode nog niet 

eerder toegepast voor het inventariseren van kwabaallarven in natuurlijke populaties. Het 

INBO toonde tijdens eerder onderzoek aan dat larven van kwabaal door middel van 

lichtvallen effectief aan te tonen zijn in kweekvijvers waar larven uitgezet zijn (Auwerx et 

al, 2019). Ook heeft het INBO onderzoek gedaan met behulp van lichtvallen in de 

Grensmaas. In dit onderzoek is de overleving van uitgezette kwabaallarven aangetoond in 

de eerste maanden na de uitzetting van larven (Vandamme et al, 2017).  
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1.2 Vraagstelling 

De huidige in Nederland toegepaste onderzoeksmethoden zijn niet toereikend gebleken als 

monitoringsmethode voor de larvale en juveniele stadia van kwabaal. In dit onderzoek 

wordt de toepasbaarheid van een tweetal innovatieve methoden, één voor monitoring van 

larven en één voor de monitoring van juvenielen, onderzocht in zowel kunstmatige als een 

natuurlijke populaties. Binnen deze pilot worden zowel structuur- als lichtvallen 

onderzocht in het leefgebied van natuurlijke populaties in Nederland, maar ook in 

referentiewateren met hogere dichtheden kwabalen in België en Duitsland.  

 

Onderzoeksvragen: 

1. Wat is de toepasbaarheid van structuurvallen als monitoringsmethode voor kwabaal in 

een natuurlijke situatie? 

2. Wat is de toepasbaarheid van lichtvallen als monitoringsmethode voor kwabaal in een 

natuurlijke situatie? 
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2 Methode 

In deze pilot zijn twee verschillende technieken onderzocht. Dit zijn structuurvallen 

waarmee juveniele en volwassen dieren gemonitord kunnen worden, en lichtvallen 

waarmee larven geïnventariseerd kunnen worden.  

 

Er zijn twee verschillende typen structuurvallen gebouwd, deze zijn uitgezet in 

verschillende wateren met populaties kwabaal in Nederland, Duitsland en België. De 

lichtvallen zijn onderzocht op locaties in Nederland en Duitsland. Het grote voordeel van 

het inzetten van lichtvallen is dat er op meerdere locaties tegelijk gestandaardiseerd 

geïnventariseerd kan worden, deze methode effectiever en tijds efficiënter is dan huidige 

methoden en niet afhankelijk is van het weer (Pauwels et al, 2015).  
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2.1 Structuurvallen 

2.1.1 Ontwerp 

Er zijn twee verschillende typen structuurvallen gemaakt . Eén type structuurval is gemaakt 

van buizen en de andere van holle- bakstenen. Deze structuurvallen worden vanaf dit punt 

buisstructuurval en de bakstenenstructuurval genoemd. Er is een steen aan de behuizing 

bevestigd die dient als verankering. De buizen hebben verschillende diameters, waardoor 

ze geschikt zijn voor verschillende leeftijdsklassen van juveniele kwabalen. De achterkant 

is dicht en de voorkant is open, om een holte na te bootsen. De buizen zijn geperforeerd 

met kleine gaatjes om circulatie van water en daarmee de zuurstofvoorziening te 

bevorderen. Het touw is bevestigd op een manier waarbij de structuurval tijdens het 

optillen de open zijde meteen naar boven kantelt. Bij het liften van de structuurvallen zal 

naar verwachting de kwabaal de holte induiken en door het leeglopen van de constructie 

zal deze onderin de buis achterblijven. Naast de structuurval van pvc is een tweede type 

structuurval ingezet. Deze structuurval is gebaseerd op de Duitse film: “Die Rettung der 

Quappen” (Fischereiverband N.W.2018). Hierin worden holle bakstenen ingezet om de 

kwabalen in kweekvijvers schuilmogelijkheden aan te bieden. Deze holle baksteen is een 

steen voorzien van rechthoekige gaten die over de breedte van de steen doorlopen. Er is 

gebruik gemaakt van een groot type holle baksteen, waarvan 2 exemplaren aan elkaar zijn 

bevestigd, waardoor er een diepere holte ontstaat. De bakstenen zijn voorzien van een touw 

om deze op te kunnen liften (Figuur 2.1). Bij het liften van deze structuurvallen is het 

noodzakelijk om er een groot net onder te houden, omdat de kwabaal gemakkelijk uit deze 

val kan ontsnappen. 

 

Figuur 2.1. De verschillende typen structuurvallen. Holle bakstenenstructuurval (A), 
buisstructuurval (B), structuurval onderwater (C). Om val C goed te plaatsen moeten de 
buizen met de grond aansluiten (foto’s: Jisk van den Ende en Arthur de Bruin).  
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2.1.2 Onderzoekslocaties 

In Nederland zijn er een beperkt aantal locaties waar nog kwabaal voorkomt. Als 

onderzoekslocaties binnen dit onderzoek is gekozen voor plekken waar kwabaal recent is 

aangetoond. Om de werking van structuurvallen te controleren zijn in België en Duitsland 

referentie locaties uitgekozen, waarvan bekend is dat er hoge dichtheden kwabaal aanwezig 

zijn. In totaal zijn er voor het uitzetten van de structuurvallen vijf locaties uitgekozen:  

1. Veldiger buitenland (Zwarte Water) 

2. Roebolligenhoek (Zwarte Water) 

3. Sassenheim zuidplas 

4. Linkebeek (kweekvijvers van Centrum voor Visteelt, INBO, Brussel, België) 

5. Auesee (recreatieplas nabij Wesel, Duitsland) 

 

 

De locaties en coördinaten zijn terug te vinden in tabel 2.1. Figuur 2.2 tot en met 2.6 geven 

de geplaatste structuurvallen weer op de kaart. De Locaties langs het Zwarte water zijn 

geselecteerd naar aanleiding van kwabaal die werd aangetroffen in de datalogger tijdens 

onderzoek naar overstromingsvlakten in 2017 en op basis van elektro- en schepnetvangsten 

van kwabaal in de sloten van Roebolligehoek in 2017 (Spikmans et al., 2017; Dorenbosch 

et al. 2020). In 2018 en 2019 zijn ook meerdere kwabalen gevangen elders in de IJsseldelta 

(wat één van de laatste bolwerken voor de kwabaal in Nederland vormt). Langs het Zwarte 

Water zijn twee deelgebieden geselecteerd: het Veldiger Buitenland (een recent verlaagd 

plasdras gebied) en de Roebolligehoek (een polder die in gebruik is voor begrazing van vee 

en tijdens hoge waterstanden langdurig inundeert). Deze inundatie vindt plaats bij een 

sterke noordwester wind waarbij het Zwarte water over de zomerdijk stroomt. De Locatie 

in Sassenheim (Drenthe) is geselecteerd omdat er in 2017 geluidsopnames zijn gemaakt die 

duiden op de aanwezigheid van kwabaal (Odé & de Bruin, in prep). 

In zowel Duitsland als in België zijn referentielocaties geselecteerd. In België is het INBO 

gespecialiseerd in het kweken van kwabaal. Het INBO beschikt over grote kweekvijvers 

(Linkebeek) waar kwabaal wordt opgekweekt om populaties in het wild te versterken. 

Vanwege de hoge aantallen kwabaal en de bekende dichtheden zijn deze kweekvijvers zeer 

geschikt als referentielocatie. Op de meeste vijvers zijn tussen de 35.700 en 50.000 

juveniele kwabalen uitgezet, de gemiddelde overleving is slechts 3 tot 5 %. Tevens zijn op 

één van de vijvers 175 2e jaars dieren uitgezet. Tijdens het afvissen eind 2018 zijn er 

verschillende aantallen uit de vijvers gekomen, variërend tussen de 23 en 3671 exemplaren 

(bijlage 2). De populaties per vijver verschillen dus sterk.  

Er is een tweede referentielocatie geselecteerd in Duitsland. Een geïsoleerde plas bij Wesel, 

de Auesee. Deze locatie is geselecteerd omdat hier hoge dichtheden kwabaal voorkomen. 

In deze plas zijn diepere en koudere delen aanwezig, ook is langs de oevers en in de diepere 

delen veel structuur aanwezig in de vorm van kiezels en waterplanten. Op basis van 

informatie vanuit lokale visclubs is bepaald waar de structuurvallen in de Auesee zijn 

uitgezet. De structuurvallen zijn geplaatst in het deel van de plas waar de meeste juveniele 

kwabalen worden waargenomen. De structuurvallen zijn geplaatst in de ondiepe oever, met 

voldoende beschutting en schuilmogelijkheden in de vorm van stenen, grind en omgevallen 

bomen.  

 

Alleen in de Auesee zijn zowel bakstenenstructuurvallen als buisstructuurvallen geplaatst, 

de verhouding is 1 op 1. Op de andere locaties is er gewerkt met uitsluitend 

buisstructuurvallen. 
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Tabel 2.1. Locaties met de aantal ingezette structuurvallen met de bijbehorende WGS 
coördinaten. 

 

 

 

 

Figuur 2.2. Locatie structuurvallen Veldiger buitenland, de structuurvallen zijn met 
rood aangegeven. Rechts is het habitat te zien. 

 

Figuur 2.3. Locatie structuurvallen in Roebolligehoek, de structuurvallen zijn met rood 
aangegeven. Rechts is het habitat te zien. 

  
  

Naam locatie Coördinaten Aantal structuurvallen

Veldiger Buitenland 52.620664, 6.079243 30

Roebolligehoek 52.601398, 6.086320 60

Sassenheim Zuidplas 53.151473, 6.610108 20

Auesee (Duitsland) 51.665797, 6.586306 20

Kweekvijvers Linkebeek, INBO (België) 50.767648, 4.333356 20
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Figuur 2.4. Locatie Sassenheim zuidplas, de structuurvallen zijn met rood aangegeven.  

 

 
Figuur 2.5. Locatie Auesee Duitsland, de structuurvallen zijn met rood aangegeven.  
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Figuur 2.6. Locatie Linkebeek België (INBO), de structuurvallen zijn met rood 
aangegeven.  

2.1.3 Plaatsing van de structuurvallen 

Bij het plaatsen van de structuurvallen is rekening gehouden met factoren die de 

werkzaamheid van de structuurvallen kunnen beïnvloeden. De aanwezigheid van structuur 

op de onderzoeklocatie is een belangrijke factor omdat de kwabaal niet of weinig zal 

verplaatsen bij een overvloedige aanwezigheid van structuur. Hierdoor wordt de 

structuurval mogelijk niet worden gevonden en dus ook niet effectief gebruikt. Ook de 

hoeveelheid licht is een belangrijke factor, kwabalen zijn lichtschuw (alleen de larven in de 

fototactische periode zijn dit niet). Om die reden worden de structuurvallen met de opening 

uit de zon geplaatst. Omdat de kwabaal zich tijdens het foerageren verplaatst over de 

bodem, is het belangrijk dat de buisopeningen aansluiten op de bodemstructuur. Wanneer 

mogelijk, zal de structuurval in de bodem geplaatst worden. Indien de bodemlaag hard is 

door aanwezigheid van zand of grind. Dan zal de structuurval ondersteboven geplaatst 

moeten worden zodat de buisopeningen alsnog aansluiten op de bodemstructuur.  

2.1.4 Controle van structuurvallen  

Omdat omgevingsfactoren verschillen per locatie, is ervoor gekozen om de aantallen 

structuurvallen per locatie hierop af te stemmen. Er zijn in Roebolligehoek en Veldiger 

buitenland meer kwabaalvallen uitgezet dan op de andere locaties, dit heeft te maken met 

de relatief grotere hoeveelheid structuur die hier aanwezig is, zoals waterplanten. Door 

deze structuren wordt de trefkans met structuurvallen lager ingeschat. De geplaatste 

structuurvallen zijn gemarkeerd met een stok en label ver boven de waterlijn. De 

structuurvallen zijn gecontroleerd door deze op te tillen aan het bevestigde touw. De 

structuurvallen zijn vervolgens geleegd in een fijnmazig schepnet. De structuurvallen zijn 

nagespoeld met water om achtergebleven organismen zoals kreeften eruit te spoelen. Dit 

kan door het schepnet gedeeltelijk in het water te hangen en het net door het water te 

bewegen. Aangetroffen vissen en andere dieren zijn genoteerd. Figuur 2.7 toont een 

geplaatste structuurval tijdens het onderzoek in de Auesee. 
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Figuur 2.7. Plaatsing van structuurval in de Auesee tijdens het onderzoek in 2018. (foto: 
Sanne Ploegaert). 

2.1.5 Onderzoeksperiode en bezoeken 

Het onderzoek heeft plaats gevonden tussen mei 2018 en oktober 2018. Het aantal keren 

dat de structuurvallen gecontroleerd zijn verschilt per locatie, bij het Veldiger buitenland 

en bij Roebolligehoek is er negen keer gecontroleerd. De structuurvallen in de Auesee zijn 

twee keer gecontroleerd en bij het INBO zijn de structuurvallen vier keer gecontroleerd. In 

onderstaand tabel 2.2 zijn de controle rondes weergeven per locatie. Aanvullend zijn er op 

26 januari 2020 nog twee bakstenenstructuurvallen en twee buisstructuurvallen 

gecontroleerd in de Auesee. De monitoringsperiode is bepaald op basis van het gedrag van 

de kwabaal. Deze brede spreiding in het seizoen is gekozen om zowel kans te maken op 

juvenielen en kleine individuen van vorige seizoenen, als op juvenielen van dit jaar later in 

het seizoen. 
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Tabel 2.2. Tabel met de momenten waarop de structuurvallen zijn geleegd. 

 

2.2 Lichtvallen 

2.2.1 Ontwerp lichtvallen 

Veel vislarven, waaronder ook kwabaallarven zijn fototactisch, dit betekend dat de dieren 

aangetrokken worden door licht. Dankzij dit gedrag is het mogelijk om lichtvallen in te 

zetten voor het inventariseren van vissoortsamenstellingen of doelsoorten in een 

waterlichaam. Naast fototactisch zijn de larven van kwabalen de eerste weken ook 

pelagisch, en komen ze naar het oppervlakte (Ghan & Sprules, 1991, Müller, 1961). Daarom 

is het van belang dat de lichtvallen zich aan het oppervlakte van de waterkolom bevinden. 

Deze methodiek vormt mogelijk een goede aanvulling op de beperkte vangstmethoden die 

kunnen worden toegepast voor vislarven. Tevens is deze methode relatief weinig 

arbeidsintensief.  

 

De lichtvallen die voor deze pilot samen met het INBO zijn ontwikkeld, zijn geïnspireerd 

op WRP Technical Note FW-EV-3.1 uit 1994 (figuur 2.8 (Kilgore, 1994, Floyd, 1984)). 

Figuur 2.9 geeft een foto weer van de gebruikte lichtvallen. Dit is een constructie waarbij 

gebruik wordt gemaakt van plexiglas cilinders met in het midden een lichtbron die een 

aantrekkende werking op vislarven heeft. De larven zwemmen door kleine spleten van 

5mm tussen de plexiglazen buizen naar de lichtbron. Eenmaal in de val zullen de vislarven 

rondcirculeren en kunnen door de smalle spleten moeilijk een uitgang vinden. Omdat de 

bovenkant van de lichtval is gemaakt van een kunststof plaat (tempex), blijft de lichtval 

drijven. Als lichtbron wordt een LED-lamp gebruikt die in een waterdichte plastic 

behuizing in het midden van de val wordt geplaatst. De verlichting werd door middel van 

een kleine accu gevoed en op bovenzijde van de val geplaatst in een waterdichte behuizing. 

 

Door het INBO zijn deze lichtvallen getest in enkele opgroeivijvers voor kwabaal in 

Linkebeek (Vandamme et al, 2017). Uit deze resultaten blijkt dat de lichtvallen effectief zijn 

bij zowel hoge (348837 larven/ha) als lagere (7692 larven/ha) dichtheden kwabaallarven. 

Larven werden tot vrij grote afstand aangetrokken tot de lichtbron (>45m).  

Locaties Start Eind Gecontroleerd

Veldiger Buitenland 31-5-2018 25-9-2018 3-7-2018 10-7-2018 30-7-2018 6-8-2018 7-8-2018 13-8-2018 24-9-2018 25-9-2018

Roebolligehoek 1-4-2018 25-9-2018 3-7-2018 10-7-2018 30-7-2018 6-8-2018 7-8-2018 13-8-2018 24-9-2018 25-9-2018

Sassenheim Zuidplas  27-06-2018 11-9-2018 5-7-2018 6-7-2018  13-8-2018 6-9-2018  -  -  -  -

Auesee (Duitsland)  13-09-2018  - 5-10-2018 1-11-2018  -  -  -  -  -  -

Kweekvijvers Linkebeek, 26-6-2018 27-9-2018  16-07-2018 20-8-2018 6-9-2018  -  -  -  -  -

INBO (België)
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Figuur 2.8. A: De lichtval voor fototactische vislarven (WRP Technical Note FW-EV-3.1 
(1994)). B: Eén van de gebruikte lichtvallen tijdens deze studie (foto: Sanne Ploegaert). 

2.2.2 Selectie onderzoekslocaties 

De lichtvallen zijn op twee locaties geplaatst, in de Vinkeveense Plassen en als 

referentielocatie in de Auesee in Duitsland, de coördinaten en aantallen geplaatste 

lichtvallen zijn weergeven in tabel 2.3 (figuur 2.10, 2.12 en 2.14 voor de exacte locaties). De 

Vinkeveense Plassen zijn een geschikte onderzoekslocatie, omdat hier een bekende 

populatie kwabaal aanwezig is. In de Nationale databank flora en fauna staan meerdere 

waarnemingen van volwassen individuen. Er worden geen larven en nauwelijks juveniele 

dieren waargenomen, en er is weinig bekend over de voortplanting van de dieren in deze 

populatie. Wel zijn er op basis van vangsten van paairijpe dieren door beroepsvisser Bert 

Klinkhamer en geluidsfragmenten (Odé & De Bruin in prep.) aanwijzingen voor locaties 

die mogelijk belangrijk zijn voor de voortplanting van deze soort in de Vinkeveense plassen. 

Figuur 2.11, 2.13, 2.15 en 2.16 geven een indruk van het habitat waar de lichtvallen zijn 

ingezet in de Auesee en de Vinkeveense plassen.  

De Auesee is gekozen als referentielocatie vanwege de grote populatie kwabaal. 

 

Tabel 2.3. Onderzoekslocaties van de lichtvallen aangegeven met coördinaten en het 
aantal lichtvallen dat is ingezet. 

 

Locatie Coördinaten aantal lichtvallen

Vinkeveense Plassen 52.2184305, 4.9621524 14

Auesee (Duitsland) 51.6693318, 6.5836195 4
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Figuur 2.10. Kaart met de locaties van de lichtvallen in de Vinkeveense Plassen 
(zuidkant), Geuzesloot en aangetakte wateren. De rode stippen geven lichtvallen weer 
welke geplaatst zijn op 15-2-2019 en de gele stippen geven de lichtvallen weer welke 
bijgeplaatst zijn op 5-4-2019 en eerder werden ingezet bij zandeiland 1 en 2 (daar 
verwijdert vanwege gebrek aan beschutting tegen golfslag). 

 

Figuur 2.11 Lichtval geplaatst in de Vinkeveense plassen in de Veldwetering in 2019 
(foto: Fabian Smith) 
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Figuur 2.12. Kaart met de locaties van de lichtvallen in de Vinkeveense Plassen bij 
Zandeiland 1 en 2. In het rood zijn de locaties van de lichtvallen weergeven. Vanwege 
gebrek aan beschutting voor sterke golfslag zijn deze lichtvallen verplaatst naar de 
Geuzesloot op 5-4-2019.  

 

Figuur 2.13 Lichtval geplaatst in de Vinkeveense plassen bij Zandeiland 2 in 2019 (foto: 
Sanne Ploegaert) 



Stichting RAVON 

 

 21 

 

Figuur 2.14. Kaart met de locaties van de lichtvallen in de Auesee. 

 

Figuur 2.15 Lichtval geplaatst in de Auesee tijdens dit onderzoek in 2019 op een 
structuurarme locatie (foto: Sanne Ploegaert). 
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Figuur 2.16 Lichtval geplaatst in de Auesee in 2019 op een structuurrijke locatie (foto: 
Sanne Ploegaert). 

Tijdens de onderzoeksperiode zijn er een aantal lichtvallen kapot gegaan door harde wind. 

In totaal gaat dit om vijf lichtvallen, deze zijn hersteld. Vanwege gebrek aan beschutting 

voor wind en golfslag zijn op 8 maart 2018 de lichtvallen van Zandeiland 1 en 2 (figuur 2.12) 

verwijderd. De vallen zijn  op 5 april verplaatst naar de Geuzensloot en de Veldwetering. 

 

2.2.3 Plaatsing lichtvallen 

De lichtvallen in de Vinkeveense Plassen zijn op twee verschillende plekken geplaatst, in 

het zuiden en in het oosten. Dit zijn de locaties waar aanwijzingen zijn dat er mogelijk paai 

plaats vindt. In het verleden zijn er paairijpe kwabalen aangetroffen door de beroepsvisser 

in de Geuzensloot, in het zuiden van de Vinkeveense Plassen. In het oosten van het gebied 

is paaigeluid waargenomen tijdens microfoon onderzoek (Odé & de Bruin, 2017 in prep). 

De lichtvallen zijn op de locaties geplaatst waar naar verwachting de kans het grootst is om 

larven aan te treffen. Dit zijn voornamelijk de ondiepe oeverzones en in de Vinkeveense 

Plassen ook een aantal ondiepe aangetakte watergangen. De lichtvallen in de Auesee zijn 

geplaatst in de ondiepe oever, met voldoende beschutting en schuilmogelijkheden in de 

vorm van stenen, grind en omgevallen bomen. 

2.2.4 Controle lichtvallen 

Na aanzetten van de lichtvallen zijn de lichtvallen in Vinkeveen elke keer na 48 uur 

gecontroleerd. In de Auesee werden ze na 48 uur of 62 uur draaien gecontroleerd. Alleen 

op 30 maart is de val na 48 uur draaien gecontroleerd in plaats van na 62 uur. De lichtvallen 

zijn wadend gecontroleerd. Met behulp van een aquariumnetje zijn de lichtvallen vanaf de 

bovenzijde gecontroleerd op gevangen organismen. De vier cilinders zijn ieder zorgvuldig 
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leeggeschept en visueel geïnspecteerd op het achterblijven van eventuele vangst. Alle 

gevangen organismen zijn ter determinatie in een cuvet geplaatst.  

2.2.5 Onderzoeksperiode en bezoeken 

De lichtvallen in Vinkeveen Geuzensloot zijn tussen 15-02-2019 en 1-05-2019 tien keer 

aangezet, de lichtvallen in Vinkeveen Zandeiland zijn tussen 15-02-2019 en 1-05-2019 vier 

keer aangezet, de lichtvallen in de Auesee zijn tussen 30-03-2019 en 26-04-2019 vier keer 

aangezet. De lichtvallen zijn na een vangduur van 48 of 62 uur gecontroleerd. De 

controlerondes zijn weergegeven in Tabel 2.4. De lichtvallen zijn ingezet in de periode 

februari-mei, de periode waarin de aanwezigheid van fototactische kwabaallarven 

aannemelijk werd geacht.  

 

Tabel 2.4: Controlerondes lichtvallen per locatie in 2019. De datum geeft het moment 
van controleren weer. De getallen geven aan hoe lang de val voorafgaand aan controle 
aan gestaan heeft.
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3 Resultaten 

3.1 Resultaten structuurvallen 

3.1.1 Resultaten per locatie in Nederland 

Op de locaties in Nederland bestaande uit, Veldiger buitenland, Roebolligehoek en 

Sassenhein Zuidplas zijn geen kwabalen gevangen met de geplaatste structuurvallen. In de 

Sassenheim Zuidplas zijn ook geen andere organismen aangetroffen in de structuurvallen. 

Bij Roebolligehoek is driemaal een grote modderkruiper gevangen, twee tiendoornige 

stekelbaarzen en één zeelt. Op locatie Veldiger Buitenland zijn 71 marmergrondels, 3 kleine 

modderkruipers en 3 ruisvoorns aangetroffen in de structuurvallen. Naast vissen zijn er 

ook 24 gevlekte Amerikaanse rivierkreeften gevangen en één Chinese wolhandkrab. De 

vangsten per soort zijn weergegeven in Figuur 3.1. In Tabel 3.1 is het aantal ingezette 

structuurvallen, het aantal structuurvallen wat hiervan een waarneming opleverde en het 

aantal controlerondes te vinden. 

 

 

Figuur 3.1. Waargenomen soorten in de structuurvallen op de locaties in Nederland. 
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Tabel 3.1. Overzicht met het aantal structuurvallen, waarnemingen, controle rondes en 
soorten in Roebolligehoek en Veldiger buitenland. 

 

3.1.2 Resultaten Auesee Duitsland 

In de Auesee zijn kwabalen en gevlekte Amerikaanse rivierkreeften aangetroffen in de 

structuurvallen. In totaal zijn er in de bakstenenstructuurvallen negen kwabalen gevangen 

en 38 gevlekte Amerikaanse rivierkreeften (Figuur 3.2). In de buisstructuurvallen zijn één 

kwabaal en tien gevlekte Amerikaanse rivierkreeften waargenomen. Aanvullend zijn er op 

26 januari 2020 twee kwabalen in de buisstructuurvallen aangetroffen, in twee 

bakstenenstructuurvallen werd niets aangetroffen. 

 

Figuur 3.2. Aantal gevlekte amerikaanse rivierkreeften en kwabalen aangetroffen in de 
bakstenenstructuurvallen en in buisstructuurvallen in de Auesee tijdens de 
onderzoeksperiode. 

Monitoringsinspanning Roebolligehoek Veldiger Buitenland

Aantal vallen geplaatst (waarvan met waarneming) 60 (3) 20 (20)

Aantal controle rondes 9 9

Gevangen soorten aantal aantal

Grote modderkruiper 3 -

Tiendoornige stekelbaars 2 -

Zeelt 1 -

Chinese wolhandkrab - 1

Kleine modderkruiper - 3

Gevlekte Amerikaanse rivierkreeft - 24

Marmergrondel - 71

Ruisvoorn - 3

Totaal 6 102
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Figuur 3.3 Vangst van juveniele kwabaal in bakstenen structuurval in de Auesee. 

 

3.1.3 Resultaten kweekvijvers INBO België  

In de kweekvijvers van het INBO zijn gedurende het onderzoek kwabalen aangetroffen in 

de structuurvallen. In totaal gaat die om 34 verschillende kwabalen (zie figuur 3.4) voor 

een overzicht met aantallen per val), verspreid over twintig structuurvallen met 

verschillende maten buizen. De lengte van de kwabalen varieert van 4,8cm tot 16cm. 

Vangsten over de verschillende vijvers en vangstructuren zijn weergegeven in Figuur 3.5. 

Figuur 3.6 geeft het gemiddeld aantal gevangen kwabalen per kweekvijver en het aantal 

kwabalen gevangen tijdens de afvissing in september/oktober 2018 weer. Er lijkt een 

middelsterk verband (correlatiefactor = 0,64) aanwezig te zijn tussen de gemiddelde 

aantallen kwabalen per vijver in de structuurvallen en de aantallen kwabalen berekende 

per hectare per vijver (zie figuur 3.6). Hierbij moet worden gesteld dat het aantal kwabalen 

gevangen tijdens de afvissingen niet rechtstreeks te vertalen is naar het aantal kwabalen 

dat aanwezig was gedurende de metingen. In de tussentijd kan er sprake zijn geweest van 

grote sterfte. 
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Figuur 3.4. Totaal aantal kwabalen aangetroffen in de structuurvallen in de 
kweekvijvers van de Linkebeek (INBO) per lengteklasse. Waarnemingen verzameld over 
zes controle rondes. 

 

Figuur 3.5. Totaal aantal kwabalen aangetroffen in de structuurvallen, weergegeven per 

individuele val en kweekvijver. Waarnemingen verzameld over zes controlerondes in de 

kweekvijvers van de Linkebeek (INBO). 
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Figuur 3.6. Dichtheid kwabalen per kweekvijver (gebaseerd op het volledig afvangen 
van de kweekvijvers van de Linkebeek (INBO) in het najaar) uitgezet tegen het 
gemiddeld aantal aangetroffen kwabalen in de structuurvallen per kweekvijver.  
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3.2 Resultaten lichtvallen 

3.2.1 Resultaten per locatie in Nederland 

In de lichtvallen in de Vinkeveense Plassen is geen kwabaal aangetroffen. Wel zijn er 121 

larven van baarzen aangetroffen in vier verschillende lichtvallen. De baarzen zijn 

aangetroffen in de meetronden op 19 april en 1 mei in de Geuzensloot en aangetakte 

wateren (figuur 3.7). Naast vissen zijn er ook grote aantallen watervlooien, aasgarnalen en 

andere macrofauna in de lichtvallen aangetroffen, zie figuur 3.8. Zie Bijlage 1 voor een 

overzicht van aantallen van de vangsten. 

 

Figuur 3.7. Eén van de 121 baarslarven die in de lichtvallen werden aangetroffen in de 
Vinkeveense Plassen tijdens het onderzoek in 2019 (foto: Fabian Smith). 
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Figuur 3.8. Aasgarnalen en andere macrofauna aangetroffen in een lichtval in de 
Vinkeveenseplassen tijdens het onderzoek in 2019 (foto: Fabian Smith). 
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3.2.2 Resultaten Auesee Duitsland 

In de lichtvallen in de Auesee zijn in totaal 57 kwabaallarven gevangen tijdens vier 

vangrondes met in totaal vier lichtvallen (figuur 3.9). In alle vier de lichtvallen zijn larven 

van kwabaal aangetroffen. Vanaf 8 april werden kwabaallarven iedere ronde aangetroffen. 

Figuur 3.10 geeft een fotocompilatie weer van kwabaallarven op verschillende vangdagen 

in de Auesee. Naast vissen zijn er ook watervlooien, aasgarnalen en andere macrofauna in 

de lichtvallen aangetroffen (Bijlage 1).  

  

Figuur 3.9. Aantal kwabaallarven aangetroffen in vier vangrondes in de Auesee met de 
inzet van vier lichtvallen.  
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Figuur 3.10. Kwabaal larven aangetroffen in de lichtvallen in de Auesee. 1: larven uit 

vangst lichtvallen op 8 april 2019 (15 mm tot 20 mm)  en 2: larven uit vangst lichtvallen 

op 26 april 2019 (20 mm tot 30 mm) (foto’s: Sanne Ploegaert). 
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4 Discussie, conclusies en aanbevelingen 

4.1 Discussie 

4.1.1 Structuurvallen 

Op de locaties waar in dit onderzoek kwabaal is aangetroffen in de structuurvallen, is zowel 

veel structuur aanwezig als een grote kwabaalpopulatie (Auesee en Kweekvijvers INBO). 

Op de locaties waar geen kwabaal in de structuurvallen is aangetroffen, is niet bekend of en 

in welke dichtheid juveniele kwabalen tijdens de pilot aanwezig waren. Op beide locaties 

langs het Zwarte Water, het Veldiger Buitenland en Roebolligehoek, werden geen juveniele 

kwabalen aangetroffen in de structuurvallen. Op deze locaties werden in 2017 wel juveniele 

kwabalen aangetroffen met andere methoden, maar werden deze met dezelfde methoden 

en inspanning in 2018 niet aangetroffen. In het Veldiger Buitenland waar in 2017 een 

kwabaal werd aangetroffen in een datalogger zijn tijdens elektrobemonsteringen in 2018 

gedurende deze pilot ook geen kwabalen aangetroffen (Dorenbosch et al., 2020).. Ook in 

Roebolligehoek, waar in 2017 zes juveniele kwabalen werden gevangen met schepnet en 

tijdens elektrobemonsteringen, zijn in 2018 gedurende deze pilot geen juveniele kwabalen 

aangetroffen tijdens elektrobemonsteringen (Dorenbosch et al., 2020). Het is mogelijk dat 

er in deze gebieden geen of weinig succesvolle voortplanting is geweest in 2018. Mogelijk 

was de waterstand in het voorjaar niet lang genoeg hoog om jonge kwabalen aan te voeren 

naar deze gebieden (Dorenbosch et al, 2020).  

 

Op de locatie waar zowel bakstenen als buisstructuurvallen zijn ingezet, valt het op dat er 

meer kwabalen zijn aangetroffen in de bakstenenstructuurvallen dan in de 

buisstructuurvallen. Het kan zijn dat de bakstenenstructuurvallen door hun ruwe 

oppervlak meer overeenkomen met structuren uit een natuurlijk systeem, terwijl de 

buisstructuurvallen veel gladder en onnatuurlijker zijn. Mogelijk speelt ook de geur van het 

kunststof een rol wanneer de structuurvallen nog relatief nieuw zijn. Voor een goede 

werking van de buisstructuurvallen leek het belangrijk dat de buisopeningen goed 

aansloten op de bodem. Om deze reden zijn de buisstructuurvallen steeds beter geplaatst 

en werden met de verzwaring in de bodem geplaatst of ondersteboven geplaatst. In januari 

2020 zijn twee bakstenenstructuurvallen en twee buisstructuurvallen gecontroleerd in de 

Auesee, waarbij er twee juveniele kwabalen zijn aangetroffen in de buisstructuurvallen. 

Mogelijk worden deze in de loop van de tijd aantrekkelijker voor kwabaal door verwering 

en aangroei van algen en wordt de voorkeursgrootte van de holte groter naarmate 

juvenielen groter worden later in het seizoen. 

  

Door het ontbreken van tijdige toestemming zijn de structuurvallen in de Auesee later in 

het seizoen geplaatst. Als gevolg hiervan hebben er slechts twee volledige controlerondes 

plaatsgevonden in de Auesee.  

 

Opvallend is dat op de INBO vijvers, waar hoge dichtheden bekend zijn, de aantallen 

juveniele kwabalen in de structuurvallen relatief laag zijn. Dit kan mogelijk verklaard 

worden door een overvloed aan schuilmogelijkheden (er is hier al veel kunstmatig substraat 

aangebracht om voldoende schuilmogelijkheden te creëren), waardoor extra structuur tot 

weinig aantrekking leidt. In een natuurlijke omgeving zijn geschikte holtes naar 

verwachting schaarser en treedt er mogelijk meer interspecifieke concurrentie op, 

waardoor de structuurvallen daar beter werken. Aanleiding om interspecifieke 



Stichting RAVON 

 

 34 

concurrentie te vermoeden zijn de vangsten van grote aantallen gevlekte Amerikaanse 

rivierkreeften en marmergrondels in de structuurvallen in de Auesee en in het Veldiger 

Buitenland. Er was een verband zichtbaar tussen het gemiddeld aantal gevangen kwabalen 

in de structuurvallen per vijver en de aanwezige dichtheid kwabalen in de vijver. Bij hogere 

dichtheden werden ook meer kwabalen aangetroffen in de structuurvallen. Dichtheden in 

de kweekvijvers werden gebaseerd op de aantallen in de afvissingen. Deze aantallen hoeven 

niet rechtstreeks overeen te komen met de dichtheden tijdens de metingen met de 

structuurvallen gezien er sprake kan zijn van grote sterfte in de tussengelegen periode. 

 

4.1.2 Lichtvallen  

In de Auesee is zijn in de lichtvallen een relatief hoog aantal kwabaallarven (57) 

aangetroffen, terwijl de vangstinspanning beperkt was met vier lichtvallen. Het valt op dat 

de aantallen larven sterk verschillen per datum. De timing lijkt hierin een erg belangrijke 

factor. Het is bekend dat larven een langere periode fototactisch zijn, dit zijn de eerste zes 

weken (Ghan & Sprules, 1991, Müller, 1961). De grootste aantallen werden aangetroffen 

gedurende de laatste ronde op 26 april. De grote van de aangetroffen larven nam ook toe 

gedurende april, waarbij de grootste op 26 april werden aangetroffen. De hogere 

zwemcapaciteit van deze grotere larven, waardoor larven over een grotere afstand actief de 

lichtval kunnen bereiken,  speelt mogelijk ook een rol bij de hogere vangsten. De resultaten 

laten een effectieve inzet zien van lichtvallen in april, maar mogelijk loopt deze effectieve 

periode langer door in mei. Of de effectieve periode doorloopt in mei is binnen deze pilot 

niet verder onderzocht. Tot wanneer de inzet van lichtvallen toepasbaar blijft is afhankelijk 

van de periode waarin de larven in een fototactische fase blijven (Vandamme et al, 2017). 

De verwachting is dat de lichtvallen gedurende mei ook nog effectief zouden zijn geweest 

in de Auesee in 2019. Het voorkomen van fototactische larven kan door omgevingsfactoren 

zoals watertemperatuur verschillen per locatie, per seizoen en per populatie. 

 

Binnen de huidige opzet in de Auesee functioneerden de lichtvallen zowel op locaties met 

waar veel structuur aanwezig was (kiezelbodem en omgevallen bomen), als op locaties met 

veel minder structuur (alleen zand en kiezelbodem).  

 

De inzet van de lichtvallen in de Auesee lijkt effectief, echter weten we niet hoe de aantallen 

aangetroffen larven zicht verhouden tot de aanwezige dichtheden. Het INBO laat echter 

zien dat larven worden aangetroffen in de lichtvallen bij verschillende uitgezette 

dichtheden kwabaallarven (Auwerx et al., 2019; Vandamme et al., 2017). In Vinkeveen zijn 

geen kwabaallarven aangetroffen, hoewel hier aanwezigheid van paairijpe adulten bekend 

is uit eerdere jaren. Gezien de grotere en langduriger inzet van lichtvallen in Vinkeveen, de 

vangst van 121 baarslarven in Vinkeveen en de positieve resultaten in de Auesee, is onze 

verwachting dat in Vinkeveen in 2019 geen of in beperkte mate reproductie plaatsvond. 

Het blijft echter onbekend of larven afwezig waren tijdens de onderzoeksperiode. 

 

Tijdens de onderzoeksperiode zijn naast vislarven veel andere organismen aangetroffen, 

waaronder watervlooien en aasgarnalen. De vangstmethode is daarmee niet soortspecifiek 

en geeft bij langere draaitijden een risico op een overmatige vangst wat kan leiden tot 

zuurstoftekort in de lichtvallen. Afhankelijk van de bijvangst, watertemperatuur en 

zuurstofgehalte van het water kan de draaiduur van de lichtvallen worden aangepast. Korte 

inzet van één tot drie nachten draaitijd tot het moment van lichting heeft de voorkeur, 

waarbij draaitijd wordt aangepast aan de omstandigheden en de vangsten.  
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4.2 Conclusies & Aanbevelingen 

 

In deze pilot zijn met de lichtvallen kwabaallarven aangetoond en met structuurvallen zijn 

juveniele kwabalen aangetoond welke beiden afkomstig waren van natuurlijke 

voortplanting. Deze resultaten laten zien dat beide methoden inzetbaar zijn in natuurlijke 

systemen. De populatie in de Auesee waar larven en juvenielen zijn aangetoond wordt 

gekenmerkt door relatief hoge dichtheden kwabalen. Vermoedelijk zijn in Vinkeveen in 

2019 geen larven aangetroffen met de inzet van lichtvallen en langs het Zwarte Water in 

2018 geen juvenielen aangetroffen met de inzet van structuurvallen doordat er geen of in 

beperkte mate larven of juveniele kwabalen aanwezig waren. Op beide locaties mogelijk als 

gevolg van beperkte succesvolle reproductie of bij het Zwarte Water mogelijk ook door 

ongunstige waterstanden waardoor er geen aanvoer van juveniele kwabalen mogelijk was 

naar de Roebolligehoek en Veldiger Buitenland. 

 

Inzet en doorontwikkeling van deze methoden kan meer inzicht verschaffen in het 

voorkomen van de verschillende levensstadia van kwabaal en daarmee bijdragen aan de 

gerichte bescherming van deze bedreigde soort en zijn habitat. Gerichte bescherming en 

herstel van habitat kan relict populaties, zoals de populatie in de Vinkeveense Plassen, 

versterken. Gezien het onbekend is in hoeverre voortplantingssucces fluctueert tussen de 

jaren en waar voortplanting precies plaatsvindt in een gebieden zoals de Vinkeveense 

Plassen en het Zwarte Water, wordt een langjarige voortzetting van deze pilot met een 

grotere spreiding in ruimte aanbevolen.  
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Bijlage 1 Macrofauna  

Aantalsschattingen van aangetroffen macrofauna in de lichtvallen per datum in de 
Vinkeveense Plassen (data van het eiland op 22-2-2019, 1-03-2019 en 8-03-2019 
ontbreekt, hetzelfde geldt voor de Geuzensloot op 22-2-2019, 1-03-2019 en 8-03-2019). 

 

 

 

 

 

  

15-2-2019 15-3-2019 22-3-2019 29-3-2019 5-4-2019 12-4-2019 19-4-2019 1-5-2019 Totaal

Vinkeveen Geuzensloot

Aasgarnaal 110 120 180 250 280 260 340 430 1970

Muggenlarve 0 0 0 0 0 0 2 4 6

Vlokreeft 45 80 67 72 68 88 120 180 720

Libellen-/jufferlarve 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Watervlo 1000 1150 2100 1700 5500 5700 6200 6600 29950

Kokerjuffer 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Bootsmannetje 0 3 2 8 14 14 15 15 71

Watermijt 0 0 0 7 60 110 200 400 777

Vinkeveen eiland 0

Aasgarnaal 80 80

Vlokreeft 40 40

Watervlo 300 300
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Schatting aantallen macrofauna in de lichtvallen per datum in de Auesee. 

 

 

 
  

Soort 26-4-2019 12-4-2019

Aasgarnaal 2500 4200

Muggenlarve 0 150

Vlokreeft 35 205

Libellen-/jufferlarve 17 135

Watervlo 200 1100

Kokerjuffer 20 455

Bootsmannetje 0 5

Watermijt 30 11

Watertor 6 80

Haft 18 0
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Bijlage 2 Afvissingen kweekvijvers Linkebeek 

Afgevangen kwabaal in kilogram per kweekvijver (Linkebeek, INBO) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

vijvernummer oppervlakte vijver aantal larven aantal kg aantal stuks gem lengte gem gewicht datum afvissing opmerking

opgezet (st) afgevangen afgevangen afgevangen (cm) afgevangen (g)

v15 0.096 50 000 2.374 1872 6.13 1.268 44098

v14 0.096 50 000 0.345 23 14.9 15.35 44084

v13 0.086 50 000 0.818 40 15.5 20.45 44119

v12 0.086 45 600 3.699 3302 6.1 1.12 44120

v11 0.086 47 000 4.479 3671 6.5 1.22 44114

v10 0.065 195 st tweedejaars

v9 0.065 35 700 5.071 3246 6.69 1.56 44105

v8 0.065 42 800 4.387 1970 7.65 2.27 44106

v7 0.065 42 800 3.414 294 12.93 11.61 44107

v6 0.065 35 700 1.045 267 van 13 tot 24 cm 3 tot 40 g 44112

Totaal 25.632 14685
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