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KRW visstandbemonstering HHR Schieland en 
de Krimpenerwaard 

De 6  bemonsterde waterlichamen zijn van het type M8 
en M10. De visstand is bemonsterd volgens het Handboek 
Hydrobiologie (STOWA, 2010) met zegen en elektrovisappa-
ratuur. De resultaten zijn getoetst aan de KRW maatlatten. De 
rapportage gaat nader in op de verspreiding van beschermde 
soorten, exoten en de opbouw van de KRW score.

KRW visstandbemonstering Vallei en Veluwe 

Bemonstering van 16 KRW waterlichamen, typen R2, R4 en 
R5. De visstand is bemonsterd volgens de methodiek van 
het Handboek Hydrobiologie (STOWA, 2010) met zegen en 
elektrovisapparatuur. De resultaten zijn getoetst aan de KRW 
maatlatten. De rapportage gaat nader in op verspreiding van 
beschermde soorten, exoten en de opbouw van de KRW 
score.

KRW visstandbemonstering HHR van Rijnland 

De 6 bemonsterde waterlichamen zijn van het type M3 en 
M10, gebufferde- en laagveen vaarten en kanalen. De vis-
stand is bemonsterd volgens de methodiek van het Handboek 
Hydrobiologie (STOWA, 2010) met zegen en elektrovisap-
paratuur. De resultaten zijn getoetst aan de KRW maatlatten. 
De rapportage gaat nader in op verspreiding van beschermde 
soorten, exoten en de opbouw van de KRW score.

KRW visstandbemonsering Rivierenland  

De 21 bemonsterde KRW waterlichamen zijn van het type R4, 
R5, R6, R8, M27, M1, M3, M10, M6 en M7. De visstand is 
bemonsterd volgens de methodiek van het Handboek Hyd-
robiologie (STOWA, 2010) met kuil, zegen en elektrovisap-
paratuur. De resultaten zijn getoetst aan de KRW maatlatten. 
De rapportage gaat nader in op verspreiding van beschermde 
soorten, exoten en de opbouw van de KRW score.

KRW visstandbemonstering HHR Schieland en 
de Krimpenerwaard 

De zes bemonsterde wateren zijn van KRW typen M3,M8 en 
M14. De visstand is bemonsterd volgens de methodiek van 
het Handboek Hydrobiologie (STOWA, 2010) met zegen en 
elektrovisapparatuur. De resultaten zijn getoetst aan de KRW 
maatlatten. De rapportage gaat nader in op verspreiding van 
beschermde soorten, exoten en kreeften en de opbouw van 
de KRW score. 
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KRW visonderzoek waterlichamen Z-Holland 

We hebben de visstand van Rottemeren, Rote Boezem, 
Bleiswijkse zoom, Polder Bleiswijk, Sloten waterrijk Berk-
enwoude, polder Prins Alexander, polder Stolwijk, polder 
Bergambacht en polder Schuwacht bepaald. Voor dit onder-
zoek is gevist met zegens, stortkuil en elektrovisapparatuur. 
De visstand is getoetst aan de KRW maatlatten voor vis. Aan 
de hand van deze resultaten zijn conclusies getrokken over de 
ecologische toestand. 

KRW visstandbemonsteringen Zuiderzeeland  

We hebben de visstand bemonsterd van 7 KRW waterlicha-
men. De wateren zijn van het KRW type M3, M6b, (kanalen, 
weteringen en sloten). Bemonsteringen zijn uitgevoerd con-
form handboek hydrobiologie (STOWA, 2010) met stortkuil, 
zegen en elektrovisapparatuur. De rapportage gaat nader in 
op de verdeling van dominante soorten, de lengteverdeling, 
de verspreiding van beschermde soorten en exoten, de op-
bouw van de KRW score, knelpunten en aanbevelingen.
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KRW visstandbemonstering Aa en Maas

De bemonstering van de wateren van het KRW type M1a, 
M3, M6a, M14, R4, R5 en R6 zijn uitgevoerd conform hand-
boek hydrobiologie (STOWA, 2010) met zegen en elektro-
visapparatuur. De rapportage gaat nader in op de verdeling 
van dominante soorten, de lengteverdeling, de verspreiding 
van beschermde soorten en exoten, de opbouw van de KRW 
score, knelpunten en aanbevelingen.
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KRW visstandbemonstering Rivierenland

De wateren zijn van de KRW typen M1a, M3, M6a en R4 en 
R5 (kanalen, weteringen, sloten, rivier en beken). De vis-
stand is bemonsterd volgens de methodiek van het Handboek 
Hydrobiologie (STOWA, 2010) met zegen en elektrovisap-
paratuur. De resultaten zijn getoetst aan de KRW maatlatten. 
De rapportage gaat nader in op verspreiding van beschermde 
soorten, exoten en kreeften en de opbouw van de KRW score. 

Opdrachtgever:
Waterschap Rivieren-
land
 
jaar:
2012

projectnummer:
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KRW-visstandbemonstering in ’t Joppe, Kager-
plassen en Spaarne, Mooie Nel en Liede 

De wateren zijn van KRW typen M20,M27 en M30. De vis-
stand is bemonsterd volgens de methodiek van het Hand-
boek Hydrobiologie (STOWA, 2010) met kuil, zegen en 
elektrovisapparatuur. De resultaten zijn getoetst aan de KRW 
maatlatten. De rapportage gaat nader in op verspreiding van 
beschermde soorten, exoten en kreeften en de opbouw van 
de KRW score. 

Opdrachtgever:
HHR van Rijn;and

jaar:
2013

projectnummer:
13-461


