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Inleiding

Voordat kan worden overgegaan tot het herinrichten van een zogenaamde veerslop

te Gameren dient duidelijk te zijn of op deze locatie vissoorten voorkomen die

bescherming genieten in het kader van de Flora en Faunawet. Rijkswaterstaat

Directie Oost-Nederland heeft VisAdvies gevraagd ter plaatse een inventarisatie door

middel van elektrovisserij uit te voeren om inzicht te krijgen in de voorkomende

visstand. Deze bemonstering heeft plaatsgevonden op woensdag 8 maart 2006.

Onderhavig rapport geeft een weergave van de bevindingen.

Uitvoering visstandbemonstering en
omstandigheden

De visstandbemonstering in de veerslop betreft een elektrovisserij vanuit de boot met

een 5-kW aggregaat. Ten tijde van de bemonstering was sprake van een beperkte

afvoer op de Waal en was het betreffende water afgesloten van de hoofd stroom. De

gemiddelde waterdiepte bedroeg ongeveer 0,6 m met op de diepste plaatsen een

diepte van 1,2 m. De oevers van de veerslop zijn licht glooiend. Op sommige

plaatsen is een harde zandbodem aangetroffen. Over het merendeel van de bodem

is echter een dikke sliblaag aanwezig. Op enkele plaatsen is oevervegetatie

aanwezig in de vorm van watereppe. Tijdens de bemonstering is de hele oever van

de veerslop bevist. Er werden geen bijzonderheden aangetroffen.

Resultaten

Tijdens de bemonstering bleek dat er zeer weinig vis in de veerslop aanwezig was.

De volgende vissoorten zijn aangetroffen: baars, driedoornige stekelbaars, paling en

winde. De tabel op de volgende pagina (tabel 1) geeft een overzicht van de vangsten

qua soorten, aantallen en bijbehorende lengtes.
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Van de vissoort baars zijn alleen exemplaren aangetroffen van de 1-jaarklasse. Dit

betreft vissen die in het voorgaande jaar zijn geboren. Oudere exemplaren van deze

soort werden niet gevangen. Van de driedoornige stekelbaars waren 2 individuen

aanwezig met een lengte van 5 cm. Het betreft hier de binnenwater vorm van deze

soort, die niet migreert. Een tweetal grotere palingen werden gevangen. Glas- of

pootaal werd niet aangetroffen. Van de vissoort winde werd één exemplaar

gevangen. De betreffende vis had diverse verwondingen als gevolg van predatie
door aalscholvers.
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Vissoort Lengtes (cm)Aantal

Baars

71

8
6

9

23

10

19

11

5

Driedoorniqe stekelbaars

52

Paling

331

49

1

Winde

421

Conclusies

aantallen)

Op basis van de intensieve bemonstering kan worden geconcludeerd dat in de

veerslop bij Gameren ten tijde van de bevissing geen limnofiele vissoorten aanwezig
waren.

De visstand ter plaatse was uitermate beperkt en de vangst bestond slechts uit
enkele individuen van 4 vissoorten.

Op basis van de samenstelling van de vangst, de lengteklassen en aantallen is

geconcludeerd dat in de veerslop wellicht vorige zomer droogval heeft

plaatsgevonden met vissterfte als gevolg. Als zodanig kan er niet gesproken worden

van een bij de veerslop behorende visstand, maar betreffen de aangetroffen

individuen waarschijnlijk ingezwommen dieren of restanten van een eerdere

populatie.
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