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Jaap Groot schept de gevangen visjes in de bak van de kraan.
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Honderddu izend, visi es in
schepnet van de ecoloog
Wieringerwaard {c Ecoloog Jaap
Groot uit Broek op Langedijk
denkt het klusje in een paar uren
te klaren. Maar dat loopt heel
anders af. In het uitwateringska-

heid te gunnen. Dat ritueel herhaalt zich etteluke keren.,,Ik schat
dat we meer dan honderdduizend
visjes hebben overgezet. Het is
bijna onbegonnen werk ze allemaal
te pakken te krijgen. Als ik aan de
€ne kant bezig ben, zwemt het gros

naal van het oude gemaal aan de

snel naar de andere kant."

Noorddijk in Wieringerwaard
blijken deze week veel meer visjes

Verdoofd

Leo Blank

rond te zwemmen dan waarop is
gerekend.
,,Dit heb ik nog nooit meegemaakt", zegt GÍoot. Hij staat in een
waadpak totzijn middel in het
stilstaande water. Met een schepnet
vangt de ecoloog voorns,baatzen,
zeelten en kleine modderkruipers.
De buit kiepert hij in de bak van de
kraan. Als de bak vol raakt, komt
de kraan in beweging om de levende vangst in de ringvaart de vrij-

Vandaar dat is besloten maandag
de laatste vissen met pulstechniek
te vangen en over te zetten. Daarbij
worden de beestjes met elektrische

stroomstootj es licht verdoofd.
waarna ze niet vluchten, maar juist
in een groot schepnet zwemmen.
Het hoogheemraadschap gaat het
uitwateringskanaal restaureren.
om de stenen muren te inspecteren en herstellen, moet water worden weggepompt. Dat zou tot

massale vissterfte leiden, vandaar
dat de hulp van de ecoloog is inge-

roepen,

Het voormalige stoomgemaal
dateert van 187r en is een provinciaal monument. Dat geldt ook voor
de uitstroomconstructie.
,,Richting Nieuwesluis is een
nieuw gemaal gebouwd. Maar het
oude mogen we niet slopen omdat
het een monument is. Ook moet de
watergang haar functie behouden.
Eens per jaar moet er geoefend
worden met de schotbalken, die
kanaal én Molenweg afsluiten bij
dreigend hoog water", zegt Marko
Cortel van het hoogheemraadschap.
De restauratie, kosten 8o.ooo euro,
moet eind dit jaar klaar zijn. Ook
komt er een betonnen fundering
voor de schotbalken.

