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Opdrachtgever:
Waterschap 
Zuiderzeeland
 
jaar:
2011 - 2012

rapportnummer:
13-007

KRW visstandmonitoring Zuiderzeeland 

Verdeeld over twee jaar is de visstand bemonsterd in zeven 
KRW waterlichamen. De wateren zijn van de KRW typen M3 
en M6b (kanalen, weteringen en sloten) en hebben een geza-
menlijke lengte van 447,3 km. De visstand is bemonsterd vol-
gens de methodiek van het Handboek Hydrobiologie (STOWA, 
2010) met elektrovisapparaat, zegens en stortkuil. Bijzonder 
was de vangst van kwabalen. De verzamelde gegevens zijn 
geanalyseerd en met adviezen opgeleverd. 

Opdrachtgever:
Rijkswaterstaat  
Waterdienst
 
jaar:
2011 

rapportnummer:
11-192

Visstandbemonstering Eems-Dollard

De Eems-Dollard is op meerdere locaties in zones met verschil-
lende zoutgehalten bevist met een ankerkuil. Sinds 2006 wordt 
de visstand in het stroomgebied van de Eems jaarlijks bemon-
sterd. De bemonstering is onderdeel van het Kaderrichtlijn Wa-
ter monitoring programma en wordt sinds de start afwisselend 
gefinancierd door Nederland en Duitsland. Bureau Waarden-
burg en ZiltwaterAdvies voerden de monitoring in 2011 uit. 

Opdrachtgever:
Waterschap 
Veluwe
 
jaar:
2012

projectnummer:
12-438

KRW visstandbemonstering Veluwe 

In het kader van de KRW is de visstand bemonsterd in acht 
waterlichamen. Bemonsterd zijn de Grift, een aantal Weterin-
gen, Toevoerkanaal, recreatieplas Bussloo, de Voorsterbeek, de 
Lage Leiding, de Oude IJssel, de Voorstondense Beek en de 
Egelbeek. De bemonsteringen zijn uitgevoerd conform hand-
boek hydrobiologie (STOWA, 2010) met zegen, stortkuil en 
elektrovisapparaat. De rapportage levert een analyse van de 
gegevens en geeft aanbevelingen.

Opdrachtgever:
Waterschap Aa en Maas
 
jaar:
2012

projectnummer:
12-406 

KRW visstandbemonstering Aa en Maas

Bemonstering van 24 wateren van het KRW type M1a, M3, 
M6a, M14, R4, R5 en R6 (kanalen, weteringen, sloten, rivier-
en, beken en plas). Bemonsteringen zijn uitgevoerd conform 
handboek hydrobiologie (STOWA, 2010). De rapportage gaat 
nader in op de verdeling van dominante soorten over de ecolo-
gische gilden, de lengteverdeling, de verspreiding van bescher-
mde soorten en exoten, de opbouw van de KRW score, knel-
punten en aanbevelingen.

Opdrachtgever:
Waterschap Rivierenland
 
jaar:
2011 -  2012

rapportnummer:
13-007

KRW visstandbemonstering Rivierenland 

In 2012 is de visstand van 11 KRW waterlichamen van de KRW 
typen M1a, M3, M6a  en R4 en R5 (kanalen, weteringen, 
sloten, rivier en beken) bemonsterd. Dit is gedaan volgens de 
methodiek van het Handboek Hydrobiologie (STOWA, 2010). 
De resultaten zijn getoetst aan de KRW maatlatten. De rap-
portage gaat nader in op verspreiding van beschermde soorten, 
exoten en kreeften en de opbouw van de KRW score. 
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Opdrachtgever:
Waterschap Vallei &  
Eem 

jaar:
2009

rapportnummer:
09-009

Opdrachtgever:
Waterschap Hollandse 
Delta

jaar:
2006

rapportnummer:
07-235

Visstandonderzoek Oostvoornse meer

Om de effecten van zoutwaterinlaat op de visstand van het 
Oostvoornse meer te beoordelen heeft Bureau Waardenburg 
een visstand-onderzoek uitgevoerd waarbij extra aandacht is 
geschonken aan de aanwezige forellenpopulatie. Naast toet-
sing aan de KRW maatlatten, zijn vismagen geanalyseerd. 
Daarmee waren uitspraken mogelijk over de draagkracht van 
het systeem en de mogelijke effecten van de verzilting hierop.

Toestand- en Trendmonitoring in de Eem 2008

Waterschap Vallei en Eem heeft met de Provincie Utrecht 
onderzoek laten uitvoeren in de rivier de Eem en een aantal 
weteringen. Onderzocht zijn macrofauna, vegetatie, vissen, 
libellen vlinders en beschermde soorten uit andere groepen. 
Resultaat is een lijst van Flora- en faunawetsoorten, aanbev-
elingen hoe hiermee om te gaan en gegevens voor de KRW. 
Daarnaast zijn adviezen gegeven over mogelijke inrichtings-
maatregelen en wenselijk onderhoud.  

Opdrachtgever:
Waterschap 
Brabantse Delta

jaar:
2010

rapportnummer:
10-028

Opdrachtgever:
Hoogheemraadschap van 
Schieland en de Krimpen-
erwaard

jaar:
2010

rapportnummer:
10-248

Opdrachtgever:
Waterschap Veluwe 

 
jaar:
2011

rapportnummer:
11-430

KRW visonderzoek Brabantse Delta 2009 

Voor de Kader Richtlijn Water is de visstand van de Beneden 
Donge, het Oude Maasje, Molenkreek complex en Markizaats-
meer onderzocht. Voor dit onderzoek is gevist met zegens, 
stortkuil en elektrovisapparaat. De visstand is getoetst aan de 
KRW-maatlatten voor vis. Aan de hand van deze resultaten zijn 
conclusies getrokken over de ecologische toestand van het wa-
ter en zijn mogelijkheden geschetst voor verbetering.

KRW visonderzoek Hoogheemraadschap van 
Schieland en de Krimpenerwaard 2010

Voor de Kaderrichtlijn Water is de visstand van 9 water- 
lichamen onderzocht. Voor dit onderzoek is gevist met zegens, 
stortkuil en elektrovisapparaat. De visstand is getoetst aan de 
KRW-maatlatten voor vis. Aan de hand van deze resultaten zijn 
conclusies getrokken over de ecologische toestand. 

Visstandmonitoring beken Veluwe

Voor Waterschap Veluwe is de visstand in de Rode Beek, Eer-
beekse Beek en de Apeldoornse sprengen en beken bepaald. 
In opdracht het Gelders Landschap is ook de visfauna van de 
Hierdense Beek onderzocht. De wateren waren niet breder dan 
6 meter en zijn vanuit een boot met een elektrovisapparaat 
bevist. In zeer smalle en ondiepe wateren is gevist met een 
draagbaar elektrovisapparaat.
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Opdrachtgever:
Staatsbosbeheer Regio 
West

jaar:
2007

rapportnummer:
07-004

Opdrachtgever:
Hoogheemraadschap van 
Schieland en de Krimpener 
waard 

jaar:
2007

rapportnummer:
07-047

Visstandbemonstering Haagse Bos

Om inzicht in de visstand van een aantal vijvers in het Haagse 
Bos te krijgen is een visstandonderzoek uitgevoerd. Daarbij is 
gebruik gemaakt van electrovisapparatuur in combinatie met 
keernetten. De resultaten zijn in een rapportage verwerkt, met 
een kort beschrijving van en enkele aanbevelingen ter verbe-
tering van de visstand. 

Visstandonderzoek Bleiswijkse zoom en de 
Rotte

In de Bleiswijkse zoom en De Rotte is een visstandonderzoek 
uitgevoerd. Hierbij is gebruik gemaakt van grote zegens en 
electrovisapparatuur. De visstand is getoetst aan de maatlatten 
van de KRW en aan de IBI. Aan de hand van de resultaten zijn 
aanbevelingen gedaan om de waterkwaliteit en de visstand te 
verbeteren.

Opdrachtgever:
Hoogheemraadschap van 
Schieland en de Krimpener 
waard

jaar:
2007

rapportnummer:
07-048

Visstandonderzoek Kralingse plas 

Op de Kralingse plas is een visstandonderzoek uitgevoerd om 
meer inzicht in het visbestand te krijgen. Hierbij is gebruik 
gemaakt van zegens, kuilvisserij en electrovisapparatuur. De 
verzamelde gegevens zijn gebruikt om de visstand te toetsen 
aan de KRW maatlatten en aan de IBI. Aan de hand van de 
beoordelingsresultaten zijn aanbevelingen gedaan om de vis-
stand te verbeteren.

Opdrachtgever:
Waterschap Brabantse 
Delta

jaar:
2007

rapportnummer:
07-203

Monitoring watergangen Brabantse Delta

In de Bijloop, Aa of Weerijs, Boven Mark en Chaamse Beek is 
een visstandbemonstering uitgevoerd en zijn de resultaten ge-
toetst aan de KRW maatlatten. Aan de hand van de resultaten 
zijn conclusies getrokken over de ecologische toestand en zijn 
mogelijkheden geschetst voor verbetering. Bij deze bemon-
stering zijn zegen en elektrovisapparatuur gebruikt. De kleinere 
beken zijn met een draagbaar elektrovisapparaat afgevist.

Opdrachtgever:
Hoogheemraadschap De 
Stichtse Rijnlanden
 
jaar:
2007

rapportnummer:
07-232

Vismonitoring sprengen Utrechtse Heuvelrug

Doel van dit onderzoek was het verbeteren van de kwaliteit 
van een aantal sprengen. Bij onderzoek zijn waar nodig en  
mogelijk de bodemwoelende vissen verwijderd. Op twee  
locaties is dit beheer uitgevoerd. Naast vissen zijn ook de  
amfibieën geïnventariseerd. Onderzocht zijn de Krim, de Grote 
Kom, de Koekenpan, de Acaciavijver en de Fles. Alle wateren 
liggen in bosgebied rondom de gemeente Driebergen-Rijsen-
burg. 
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Risicoanalyse exotische forellen in Nederland

Wat is het risico van exotische forellen in Nederland? Aanlei-
ding voor dit onderzoek is het aantreffen van regenboogforel 
en bronforel in wateren met beschermde inheemse soorten 
zoals beekprik en elrits.  In deze literatuurstudie zijn de 
huidige verspreiding, de potentie om zich invasief te versprei-
den, de ecologische, economische en sociale gevolgen en de 
mogelijkheden voor risicobeheersing onderzocht.

Opdrachtgever:
Plantenziektekundige 
Dienst

jaar:
2010

rapportnummer:
10-144 

Opdrachtgever:
Wetterskip Fryslân

jaar:
2008

rapportnummer:
08-203

Vegetatie- en visonderzoek Westerplas

Onderzocht is wat de eutrofiëringstoestand van de Westerplas 
op Schiermonnikoog is. Hiervoor is de visstand met fuiken, 
zegen en aggregaat onderzocht en een vegetatiekartering 
uitgevoerd. Met dit onderzoek is een indruk verkregen van de 
mogelijke oorzaken van het verdwijnen van vegetatie en afne-
men van het doorzicht. De visstand was bijzonder te noemen, 
maar leek vooralsnog niet de bepalende factor. 

Opdrachtgever:
Waterschap Veluwe

jaar:
2008

rapportnummer:
09-026

Visonderzoek Veluwe 

In het kader van vijf projecten is de visstand in vijf beeksyste-
men onderzocht. Voor twee projecten is de aanwezigheid 
van beschermde vissoorten en hun abundantie onderzocht. 
Bij de drie ander projecten is data voor een KRW-beoordeling 
verzameld. Daarnaast is onderzocht of er exoten aanwezig 
zijn.  Met de resultaten is getoetst of doelstellingen van de 
beekherstelprojecten gehaald zijn en wat knelpunten zijn.

Opdrachtgever:
Waterschap Veluwe

 
jaar:
2010

rapportnummer:
10-043

Inlaat IJsselwater in het Apeldoorns Kanaal

Wat zijn de effecten van waterinlaat vanuit de IJssel op de 
goede waterkwaliteit en de bijzondere natuurwaarden van 
het Apeldoorns Kanaal? Het onderzoek omvatte het bemon-
steren en analyseren van fytoplankton, macrofauna, vegetatie 
en vissen. Daarnaast zijn gegevens over de waterchemie 
meegenomen in het onderzoek. De resultaten van de analyses 
zijn vervolgens geïntegreerd in een advies over de inlaat van 
IJsselwater. 

Opdrachtgever:
Ingenieursbureau 
Gemeentewerken  
Rotterdam

jaar:
2007

rapportnummer:
07-210

Effecten recreatiepark op de Zevenhuizerplas

De effecten op het aquatische ecosys¬teem van een recreatief 
oeverpark aan de Zevenhuizerplas (badplaats Nesselande) 
is onderzocht in het kader van een MER voor de realisatie. 
Onderzocht zijn de effecten van antifouling, verandering in 
morfologie, eutrofiëring, verandering in waterkwaliteit en ge-
luid op het aquatische ecosysteem. Het onderzoek richtte zich 
op water- en oevervegetatie, macrofauna, vissen en water- en 
moerasvogels.
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Opdrachtgever:
Rijkswaterstaat Zuid-
Holland

jaar:
2009

rapportnummer:
09-047

Gesloten vooroevers in de Hollandsche IJssel

Gevoed door omwonenden, verschenen in 2008 in het Alge-
meen Dagblad artikelen over negatieve effecten van voor-
oevers langs de Hollandse IJssel. Bureau Waardenburg werd 
gevraagd dit te onderzoeken. Bij het onderzoek is nagegaan 
of er een negatief effect is op vissen bij gesloten vooroevers in 
getijden water. De rapportage gaat daarnaast in op alterna-
tieven voor de in de Hollandse IJssel aangelegde en aan te 
leggen oeverbescherming.

Opdrachtgever:
Landschapbeheer 
Noord-Holland

jaar:
2010

rapportnummer:
10-049

Integraal Visstandbeheerplan Ilperveld

Het voormalige brakwaterveen ‘Ilperveld’ heeft te kampen 
met waterkwaliteitsproblemen. Om de problemen te beheers-
en is het gebied ingedeeld in vakken. Het visstandbeheerplan 
geeft aan in welke vakken gezonde vispopulaties haalbaar 
zijn. Maatregelen om gezonde vispopulaties te bevorderen 
zijn baggeren, uitdiepen en het aanleggen van vispassages. 
De effecten op Natura 2000 instandhoudingsdoelen zijn voor  
vissen, vegetatie en vogels geanalyseerd.

Opdrachtgever:
Postma GWW

jaar:
2012

Ontwerp aalgoot Gemaal Gansoijen

In 2011 start waterschap Aa en Maas met de renovatie van 
gemaal Gansoijen. Een van de vereisten was het creëren van 
een intrekmogelijkheid voor aal. Bureau Waardenburg heeft 
hiervoor het ontwerp gemaakt en is bij de aanleg betrokken. 
De aannemer Postma GWW voert de renovatie werkzaam-
heden uit en legt de passage aan. 

Opdrachtgever:
Royal Haskoning

jaar:
2011

rapportnummer:
11-170

Onderzoek Houtribdijk en Oostvaardersdijk

Als onderdeel van het onderzoeksprogramma Natuurlijk(er) 
Markermeer-IJmeer heeft Bureau Waardenburg een ecolo-
gisch veldonderzoek uitgevoerd bij bestaande vooroevers bij 
de Houtribdijk en de Oostvaardersdijk. Het veldonderzoek 
bestond uit het monitoren van verschillende soortgroepen en 
doen van diverse metingen. De visbemonsteringen zijn uit-
gevoerd om inzicht te krijgen in het belang van natuurvrien-
delijke oevers voor de visstand.  

Opdrachtgever:
RWS Zuid-Holland
 
jaar:
2011

rapportnummer:
11-147

Projectreferenties vis
Advies inrichting, beheer & onderhoud

Inventarisatie T0 KRW diepe plas Doornwaard

Ten behoeve van de KRW-doelen van waterlichaam Bene-
denmaas wordt in de Doornwaard een strang aangelegd 
in combinatie met verondieping van de zandwinplas. In dit 
onderzoek is de huidige ecologische kwaliteit van de Doorn-
waard geïnventariseerd. De relevante groepen, macrofauna, 
macrofyten (water- en oeverplanten) en vissen zijn conform 
KRW-methodieken onderzocht. 
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Advies inrichting, beheer & onderhoud

Opdrachtgever:
Wetterskip Fryslan

jaar:
2003 - 2007

rapportnummer:
07-037

Visstandbeheer en – monitoring in de Leijen

Als onderdeel van de eutrofiëringbestrijding in De Leijen heeft 
Bureau Waardenburg Actief Biologisch Beheer uitgevoerd. 
Doel was de visstand terug te brengen, zodat het systeem in 
staat zou zijn zich te ontwikkelen tot een helder water met 
veel waterplanten. Na een rustperiode van een aantal jaren 
is gekeken hoe de visstand en het systeem reageerden op de 
aangebrachte veranderingen.  

Opdrachtgever:
Ingenieursbureau 
Oranjewoud bv

jaar:
2008

rapportnummer:
08-548

Visstand Botmar

De Botmar nabij Akkrum is een ondiepe laagveen plas met 
een slechte waterkwaliteit, weinig doorzicht en geen onder-
watervegetatie. Vissen werden als mogelijke onderdeel 
van het probleem gezien. Met een visstandbemonstering 
is onderzocht of vissen een negatief effect hadden op de 
waterkwaliteit en of actief biologisch beheer hier een zinvolle 
beheermaatregel is. 
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Vissenatlas Noord-Brabant

De provincie Noord-Brabant kent een zeer diverse zoetwater-
visfauna. De Vissenatlas Noord-Brabant is, in opdracht van 
en in goede samenwerking met de provincie Noord-Brabant, 
de waterschappen Aa en Maas, De Dommel, Brabantse Delta 
en Rivierenland, Rijkswaterstaat en Sportvisserij Zuidwest 
Nederland, samengesteld door Bureau Natuurbalans – Limes 
Divergens en Bureau Waardenburg. 

Verspreidingsonderzoek en habitatvoorkeur 
van amfibieën, vissen en waterkevers in sloten 

Stagiair Johan Blom heeft onderzocht wat de verspreiding 
en habitatvoorkeur van amfibieën, vissen en waterkevers in 
sloten zijn. Het onderzoek is uitgevoerd in het overgangsge-
bied tussen zand en zeeklei in Noord-Brabant. Het rapport 
geeft aan de hand van verspreidingsgegevens en fysische 
parameters een overzicht van habitatvoorkeuren van onder 
andere kleine en grote modderkruiper.

Pilot leefgebieden in Brabantse akkerranden

Samen met Stichting Brabants Landschap is een bureaustudie 
uitgevoerd naar mogelijkheden voor de leefgebiedenbenade-
ring in het West-Brabantse Zeekleigebied.  
Deze studie is onderdeel van een landelijke pilot naar de 
mogelijkheden voor de leefgebieden benadering in agrarische 
landschappen. Leefgebieden van bittervoorn, grote modder-
kruiper en kroeskarper zijn daar een onderdeel van. 

Beschermde vissen omgeving Vleuten, 
Oudenrijn en De Meern

In dit project is de verspreiding van beschermde vissoorten in 
het gebied Vleuten – Oudenrijn – De Meern onderzocht.  
De inventarisatie is uitgevoerd door op meerdere trajecten te 
bemonsteren met een steeknet. De resultaten zijn verwerkt 
tot een kort overzicht waarin per locatie de vangst met even-
tuele bijzonderheden is beschreven. 

Opdrachtgever:
Dosco

jaar:
2007

rapportnummer:
07-042

Opdrachtgever:
Landschapbeheer 
Nederland

jaar:
2008

rapportnummer:
08-111

Opdrachtgever:
Hogeschool Zeeland

jaar:
2008

rapportnummer:
-

Opdrachtgever:
-

jaar:
2005 - 2011

ISBN:
978 90 5294 488 3

Opdrachtgever:
Waterbeheerders 
van Zuid-Holland, de 
Provincie en VBC’s van 
Delfland

jaar:
2010-2013

Projectreferenties vis
Verspreidingsonderzoek

Atlas Zuid-Holland

Doel van dit project is om de visstandgegevens van Zuid-
Holland te verzamelen, te analyseren en samen met leuke 
achtergrond informatie te bundelen in een gedrukte uitgave. 
De gegevens worden eerst als een digitale atlas beschikbaar 
gemaakt. De visatlas is een samenwerking met RAVON. In de 
periode 2010 -2013 worden gegevens verzameld. Gebieden 
waar visgegevens ontbreken worden met vrijwilligers onder-
zocht.
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Opdrachtgever:
Waterschap Hollandse 
Delta

jaar:
2008

rapportnummer:
08-096 

Vis bij uitslagpunt gemalen op eiland Putten

Bij de vier gemalen van het eiland Putten is het aanbod van 
vis onderzocht. De vraag was of het zinvol zou zijn om de 
gemalen vispasseerbaar te maken. Het onderzoek is in het 
voorjaar van 2008 uitgevoerd met fuiken, elektrovisapparaat 
en zegen. Aanvullend is onderzocht of er aanbod is van  
glasaal. Het rapport biedt het waterschap handvaten bij de 
keuze welke gemalen passeerbaar te maken. Het glasaal 
onderzoek heeft geresulteerd in een artikel in de H2O.

Opdrachtgever:
Waternet

jaar:
2009

rapportnummer:
09-104

Waar is de glasaal? 

Bij een aantal belangrijke kunstwerken van Waterschap 
Amstel, Gooi en Vecht is onderzocht wat in het voorjaar van 
2009 het aanbod was van glasaal en andere migrerende 
vissoorten. Het onderzoek is uitgevoerd met kruisnet, zak-
lampen en een permanente fuikopstellingen. Er zijn adviezen 
opgesteld over aanpassingen in het beheer van de kunstwerk-
en. Daarnaast is geadviseerd te onderzoeken wat het effect is 
van tegennatuurlijke stroming op migrerende vissoorten. 

Opdrachtgever:
Waterschap Aa en 
Maas

jaar:
2010

rapportnummer:
10-191

Vismigratie onderzoek Hertogswetering

Voor de verbetering van visgemeenschappen in de Hertog-
swetering is een aantal migratieknelpunten van een vispas-
sage voorzien. Bureau Waardenburg heeft het functioneren 
onderzocht van twee hevelpassages en één “de wit” passage. 
Dit is uitgevoerd met speciaal geprepareerde fuiken. Het func-
tioneren van de passages, de bijdrage van de passages aan 
de visstand en het verschil tussen de twee verschillende typen 
passages zijn onderzocht.

Opdrachtgever:
Waternet 

jaar:
2010

rapportnummer:
10-083

Vismigratie en aangepast spuibeheer

Bureau Waardenburg heeft in het vroege voorjaar van 2010 
onderzoek gedaan naar het aanbod van vis in de Westsluis 
(onderdeel Zeesluis Muiden). Dit is een vervolg op onderzoek 
in het voorjaar van 2009. Doel was om een beeld te krijgen 
van vroeg migrerende vissoorten en het evalueren van het 
experiment waarbij ecologisch spuibeheer is toegepast. Het 
onderzoek is met fuiken uitgevoerd.

Opdrachtgever:
Waterschap Aa en 
Maas & Postma GWW
 
jaar:
2011

Projectreferenties vis
Migratie: onderzoek en advies

Aalpassage gemaal Gansoijen

In 2011 startte waterschap Aa en Maas met de renovatie van 
gemaal Gansoijen. Een van de vereisten was het creëren van 
een intrekmogelijkheid voor aal. Bureau Waardenburg heeft 
hiervoor het ontwerp gemaakt. De aannemer Postma GWW 
voert de renovatie werkzaamheden uit en legt de passage 
aan. Bureau Waardenburg is ook bij de uitvoering betrokken.
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Projectreferenties vis
Migratie: onderzoek en advies

Opdrachtgever:
Waterschap Rijn en 
IJssel

jaar:
2007

rapportnummer:
07-126

Vismigratie drie beken en de Oude IJssel

Een aantal watergangen van het waterschap Rijn en IJssel 
is aangewezen als natte ecologische verbindingszone. In dit 
kader heeft het waterschap ruim twintig vispassages aange-
legd. Jaarlijks worden een aantal daarvan onderzocht. In 2007 
heeft Bureau Waardenburg er vier gemonitord, samen met 
vrijwilligers uit de hengelsport. Doelen waren het verkrijgen 
van informatie over het functioneren van de vispassage en het 
signaleren van mogelijke verbeteringen.
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Flora- en faunawet quick scan mariene voor-
oevers

Omdat op  de locaties Burghsluis, Borsselepolder Ellewouts-
dijk, Hoedekenskerke en Schelphoek de vooroevers verbeterd 
worden, zijn quick scans uitgevoerd naar door de Flora- en 
faunawet beschermde soorten en adviezen gegeven over mi-
tigerende maatregelen. 

Woningbouw Graafstroom bij Gijbeland 

Quick scan naar amfibieën en vissen vanwege plannen voor 
het dempen en vergraven watergangen.

Uitbreiding A2/A58 Den Bosch - Eindhoven

Voor de verbreding van de A2 tussen ’s-Hertogenbosch en 
Eindhoven was het van belang kennis te hebben van de aan-
wezige natuurwaarden langs de rijksweg.  In een strook 
van 100 meter breed aan weerszijden van (een deel van) de 
A2 zijn inventarisaties van flora en fauna uitgevoerd. Het 
onderzoek is uitgevoerd in 2008. Daarmee werd eerder uit-
gevoerd natuuronderzoek geactualiseerd.

Veldonderzoek watergangen Reest en Wieden

Voor de implementatie van de Gedragscode van de Unie van 
Waterschappen is het noodzakelijk inzicht te hebben in het 
voorkomen van (strikt) beschermde plant- en diersoorten. In 
het kader hiervan hebben we onderzoek gedaan in een aantal 
watergangen binnen het beheergebied. Het onderzoek richtte 
zich op drijvende waterweegbree, grote modderkruiper, bit-
tervoorn, rivierprik, kamsalamander en poelkikker.

Opdrachtgever:
Waterschap Reest en 
Wieden

jaar:
2008

rapportnummer:
08-138

Opdrachtgever:
DHV

jaar:
2008

rapportnummer:
08-178

Opdrachtgever:
IJzerman advies

jaar:
2008

rapportnummer:
08-511

Opdrachtgever:
Rijkswaterstaat 
Zeeland

jaar:
2010

rapportnummer:
10-010 t/m 10-015

Opdrachtgever:
Niebeek Milieu- 
management 
 
jaar:
2010

rapportnummer:
10-111

Projectreferenties vis
Natuurwetgeving

Wij voeren jaarlijks zeer veel onderzoeken uit in het kader van natuurwetgeving

Baggeren watergangen in polder Over den 
Graaf en De Geeren

Waterschap Rivierenland wil een aantal watergangen binnen 
het Natura 2000-gebied ‘Zuider Lingedijk en Diefdijk-zuid’ 
baggeren. Bureau Waardenburg heeft een oriënterend onder-
zoek naar door de Flora- en faunawet beschermde soorten 
gedaan en een voortoets in het kader van de Natuurbescher-
mingswet 1998 uitgevoerd. 
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Projectreferenties vis
Natuurwetgeving

Wij voeren jaarlijks zeer veel onderzoeken uit in het kader van natuurwetgeving

Elrits Phoxinus phoxinus Tabel 3 

Langgerekt lichaam, aan de voorkant rolrond en richting de staart afgeplat. Lengte tot 13 cm. Afgeronde 
kop en eindstandige bek. Zeer kleine schubben. De kleur van het lichaam wisselt met de omgeving. Vaak 
olijfbruin tot grijsgroen op de rug, flanken licht met daarop donkere vlekken (banden). 
 

 
  Foto: Jelger Herder / Buiten-Beeld 

 

 

                        

Jan. Feb. Mrt. April Mei Juni Juli Aug. Sep. Okt. Nov. Dec. 

Groen: Werkzaamheden mogelijk. Oranje: Werkzaamheden mogelijk: ja, mits na overleg met ecoloog en 
eventuele mitigerende maatregelen. Rood: Werkzaamheden mogelijk: nee, tenzij toestemming van de 
ecoloog en mitigerende maatregelen worden genomen. 

Bestendig beheer en onderhoud (vrijstelling mits gebruik gedragscode) 

Maaien - 

Schonen Zie gedragscode, aanvullend: 
September t/m maart bij temperaturen boven het vriespunt. Gefaseerde 
uitvoering in ruimte en tijd. 

Baggeren Zie gedragscode, aanvullend: 
September t/m maart bij temperaturen boven het vriespunt. Gefaseerde 
uitvoering in ruimte en tijd.  

Begrazen  - 

Snoeien/ dunnen - 

Onderhoud waterkeringen Zie gedragscode, aanvullend: 
September t/m maart bij temperaturen boven het vriespunt 

Onderhoud verhardingen - 

Ruimtelijke ontwikkeling en inrichting (ontheffingsplicht) 

Voorbereiding van nieuwe 
werken 

Zie gedragscode 

Verwijderen bovengrond/ 
graafwerkzaamheden 

- 

Sloop kunstwerken en 
gebouwen 

Zie gedragscode, aanvullend: 
September t/m maart bij temperaturen boven het vriespunt.  

Bouwactiviteiten Zie gedragscode, aanvullend: 
September t/m maart bij temperaturen boven het vriespunt. Zeker stellen 
van voldoende waterdiepte in kunstwerken zoals duikers en voorkomen van 
waterval/bodemsprong aan uitgangen van duikers e.d. 

Afdammen/dempen/ 
vergraven wateren 

Zie gedragscode, aanvullend: 
September t/m maart bij temperaturen boven het vriespunt. Beek nooit 
(tijdelijk) droogzetten maar omleiden. 

Opdrachtgever:
STOWA

jaar:
2006 - 2008

projectnummer:
07-146

Soortprotocollen STOWA 

Als aanvulling op de gedragscode van de Unie van Water-
schappen heeft Bureau Waardenburg soortprotocollen 
opgesteld. Dit zijn informatiebladen over soorten die door de 
Flora- en faunawet beschermd zijn. 
Een soortprotocol bestaat uit twee delen, een voorkant en een 
achterkant. De voorkant van een soortprotocol bevat:

Een beschrijving van de soort, inclusief afbeelding. 
Een verspreidingskaart met het mogelijk voorkomen van 
een soort in een bepaald waterschapsgebied. 
Een tijdsbalk waarin staat aangegeven in welke perioden 
werkzaamheden mogelijk zijn. 
Eisen die de soort stelt aan beheer, onderhoud, ruimte-
lijke ontwikkeling en inrichting. 
Per categorie van werkzaamheden staat beschreven op 
welke wijze een waterschap rekening kan houden met de 
soort.  

De voorkant geeft beheerders voldoende informatie voor de 
uitvoering van de waterschapstaken. De achterkant geeft 
ecologische achtergrondinformatie over een soort. 

Opdrachtgever:
Dienst Landelijk  
Gebied Noord-Brabant
 
jaar:
2008

rapportnummer:
08-130

Inventarisatie beschermde soorten Balleman

Dienst Landelijk Gebied Noord-Brabant heeft inrichtings-
maatregelen geformuleerd voor het gebied, die getoetst 
moesten worden aan de Flora- en Faunawet. We hebben de 
inventarisaties hiervoor uitgevoerd. Naast het weergeven van 
de verspreiding van beschermde soorten en de effecten van 
de ingrepen op deze soorten, is ingegaan op de wettelijke 
consequenties van voorgenomen maatregelen.
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Rivierkreeften in de Linievijver, Breda

Om de waterkwaliteit te verbeteren gaat men in de Linie-  
vijver in Breda driehoeksmosselen uitzetten.  
Het was onduidelijk of rivierkreeften een probleem kunnen 
vormen voor deze driehoeksmosselen. Bureau Waardenburg 
heeft onderzocht of rivierkreeften aanwezig zijn en of rivier-
kreeften in staat zijn om zoetwatermosselen te eten.

Literatuurstudie Chinese wolhandkrab 

Kan de Chinese wolhandkrab een bedreiging vormen voor 
inheemse soorten? Om hier meer inzicht in te krijgen is 
een literatuuronderzoek uitgevoerd en zijn relevante moni-
toringsgegevens verzameld. In de rapportage is ingegaan op 
het functioneren van ecosystemen, mede in het kader van de 
doelen gesteld in het kader van de Kaderrichtlijn Water.

Geknobbelde Amerikaanse rivierkreeft

Hoge aantallen geknobbelde Amerikaanse rivierkreeft 
veroorzaakten een afname van de watervegetatie en het 
doorzicht in de Kamerikse Wetering. In dit nader onderzoek 
is vastgesteld wat de verspreiding van de kreeft is buiten de 
Kamerikse Wetering. Ook is onderzocht wat de mogelijk-
heden zijn ten aanzien van bestrijding of uitdunning.  
De effecten van de maatregelen zijn daarbij ingeschat.

De Nederlandse rivierkreeften

Bram Koese (Stichting EIS) en Menno Soes (Bureau Waarden-
burg) hebben ‘De Nederlandse rivierkreeften (Astacoidea & 
Parastacoidea)’  geschreven. Het is uitgave 6 van de Ento-
mologische tabellen (ET). In  ET worden determinatiesleutels 
over ongewervelde dieren in Nederland gepubliceerd. ET is 
een gezamenlijke uitgave van de Nederlandse Entomologische 
Vereniging (NEV), EIS-Nederland en Naturalis. Het is een  
supplement bij Nederlandse Faunistische mededelingen.

Opdrachtgever:
-

jaar:
2011

Opdrachtgever:
Hoogheemraadschap 
De Stichtse Rijnlanden

jaar:
2006

rapportnummer:
07-014

Opdrachtgever:
Rijkswaterstaat-  
Waterdienst

jaar:
2007

rapportnummer:
07-234

Opdrachtgever:
Waterschap Brabantse 
Delta

jaar:
2008

rapportnummer:
08-529

Opdrachtgever:
Ministry of Agriculture,  
Nature and Food  
Quality

jaar:
2010

rapportnummer:
10-025, vertaling en 
aanpassing van 07-234 

A risk analysis of the Chinese mitten crab in 
The Netherlands

The Chinese mitten crab is an exotic crustacean already 
present in high numbers for many years. To get more of an 
insight into the occurrence of the Chinese mitten crab in The 
Netherlands, any possible ecological, economical and social 
impacts, and the possibilities of risk management Bureau 
Waardenburg carried out a risk analysis. 
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