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Samenvatting 
Dit rapport beschrijft de evaluatie van visstandgegevens die in de periode 2005-2012 in het beheergebied 
van HDSR zijn verzameld.  
 
De voor de evaluatie gebruikte gegevens zijn overwegend afkomstig van gestandaardiseerde 
bemonsteringen voor de Kaderrichtlijn Water (KRW). Recent zijn de KRW vissenmaatlatten voor sloten en 
kanalen en rivieren aangepast. Onderdeel van het project en dit rapport is dan ook de toetsing van de 
visstandgegevens aan deze nieuwe KRW-maatlatten. Op de maatlatten voor de M-typen (sloten en kanalen) 
scoort de visstand overwegend matig tot goed. De visstand van deze waterlichamen voldoet dus al 
grotendeels of geheel aan de KRW-doelen. De maatlatten laten wel zien dat er voor een aantal 
waterlichamen nog maatregelen nodig zijn op het vlak van de waterkwaliteit, connectiviteit en/of de 
inrichting. De visstand van het enige R-type in het beheergebied, de Kromme Rijn, scoort slecht op de KRW-
maatlat. Dit heeft meerdere oorzaken en vereist het onderbouwd bijstellen van de doelstelling. Bekeken 
moet worden welke doelstelling (EKR ofwel maatlat-score) met aanvullende maatregelen haalbaar is. 
 
Naast de toetsing aan de nieuwe KRW maatlatten zijn de visstandgegevens op verschillende manieren 
geanalyseerd. Ook zijn interviews afgenomen met sport- en beroepsvissers. Hieruit blijkt onder andere dat 
de soortendiversiteit in het algemeen behoorlijk groot is. Deze is ook groter dan elders in Nederland maar is 
in het gebied wel afgenomen. Vooral soorten als de kroeskarper, kwabaal en grote modderkruiper werden 
vroeger (tot ongeveer halverwege de vorige eeuw) veel vaker gevangen. Ook valt op dat aal op veel 
plaatsen, vooral in de polders lijkt te ontbreken. De soort is in aantal en biomassa afgenomen en komt in het 
beheergebied als geheel met een presentie van 34% in de vangst relatief weinig voor. Naar verwachting 
heeft dit zowel te maken met een afname van uitzet als een verminderde intrek (migratie barrières). 
Kritische soorten als de kleine modderkruiper, vetje en de bittervoorn lijken juist meer voor te komen dan 
elders in Nederland. De laatste jaren zijn exoten (met name diverse grondels) sterk in opkomst, vooral in 
wateren die in verbinding staan met de Lek. 
 
Het aandeel brasem en karper in de visstand is relatief gering, het zwaartepunt in de visstand ligt vaak 
eerder aan de plantminnende kant (o.a. snoek, zeelt, ruisvoorn). In veel polders ontbreken grotere vissen 
zoals grotere brasems en karpers. Uit de interviews kwam ook naar voren dat de vangsten van alle soorten 
de laatste jaren terugliepen, maar dat met name de hoeveelheden brasem afnamen. Er werd een toename 
van de plantenrijkdom en helderheid waargenomen, maar desondanks geen toename van de plantminnende 
vis. De visbiomassa is met gemiddeld circa 75 kg/ha overwegend aan de lage kant. Deels hangt dit 
waarschijnlijk samen met de kleine dimensies (breedte en diepte) van de bemonsterde wateren. Vooral in de 
kleine slootjes zijn de aantallen en biomassa’s soms zeer laag. Er lijkt echter ook iets anders aan de hand te 
zijn, er zijn aanwijzingen dat periodiek lage zuurstofgehalten een rol spelen. Ook verminderde 
voedselrijkdom speelt mogelijk een rol. Zeer hoge visbiomassa’s (> 300 kg/ha), die wijzen op hoge 
voedselrijkdom, zijn vrijwel niet aangetroffen. 
 
Sommige polders (vooral veenpolders) hebben een eenzijdige visstand met een groot aandeel zeelt en/of 
snoek en soms ook hoge biomassa’s. Vaak wordt hier, met uitzondering van zeelt en snoek, weinig grotere 
vis aangetroffen. Dergelijke visstanden zijn indicatief voor milieus met sterke zuurstoffluctuaties (veel 
productie en afbraak van planten en/of kroos) en behoren tot de visgemeenschap zeelt-kroeskarper. In zeer 
kleine, plantenrijke en geïsoleerde slootjes worden alleen nog tiendoornige stekelbaarsjes gevangen. 
 
Visbroed (0+) is vrijwel overal in redelijke aantallen aanwezig met een aantalsaandeel van gemiddeld zo’n 
50%. Ook volgens de beroepsvisser is de aanwas van vis goed. Er zijn enkele duidelijke ruimtelijke patronen 
in het voorkomen van soorten in de 0+ gemeenschap.  
Door zowel beroeps- als sportvissers wordt predatie door de aalscholver als belangrijke druk op de visstand 
gezien. Uit de visgegevens kan een effect van predatie op de lengteklasse 10-35 cm in het beheergebied als 
geheel niet aangetoond worden. Daarnaast zijn voor zowel de Lopikerwaard als de Kromme Rijn de 
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afwijkingen in de lengteverdeling ten opzichte van het gemiddelde in het beheersgebied gering. Ook daar 
lijkt geen sprake te zijn van een zichtbaar effect van aalscholverpredatie. 
 
Volgens de beroepsvisser is de conditie van de vis in het beheersgebied onveranderd goed gebleven. De vis 
heeft genoeg te eten. Sterfte door voedseltekort heeft hij nog nooit waargenomen. 
 
Op basis van bovenstaande kan worden geconcludeerd dat de visstand in het beheergebied overwegend 
goed is. Knelpunten lijken vooral te liggen in het op veel plaatsen ontbreken van aal, in een afname van 
soorten als grote modderkruiper, kroeskarper en kwabaal en in het optreden van zuurstofloze 
omstandigheden waarbij vaak een soortenarme visgemeenschap (zeelt-kroeskarper) wordt aangetroffen. 
Voedselrijk en troebel water met een hoge visbiomassa en dominantie brasem en karper is niet algemeen in 
het beheergebied maar wordt lokaal wel aangetroffen. 
 
Knelpunten en maatregelen zijn in meer detail uitgewerkt op het niveau van zogenaamde afvoergebieden. 
Ieder afvoergebied heeft zijn eigen karakteristieken, knelpunten en potenties voor de vis. Kansrijke 
maatregelen in de gebieden liggen vooral in het beperken van de externe belasting (vooral uit- en 
afspoeling) en interne belasting (waterbodem) met nutriënten. Dit geldt vooral voor de afvoergebieden met 
hoge visbiomassa’s en een dominantie van brasem en karper of zeelt (en snoek). Indien bronmaatregelen 
niet mogelijk zijn kan worden gedacht aan aangepast (maai)beheer, doorspoeling met water van goede 
kwaliteit of beluchting (in kleine geïsoleerde wateren) om zuurstof- en nutriëntenproblemen te verminderen. 
Ook het verbinden van deze wateren met andere wateren kan vis een refugium bieden bij calamiteiten 
(zuurstofloosheid). Het verdiepen van wateren kan in sommige gevallen ook helpen om vooral wintersterfte 
te voorkomen.  
 
In de Kromme Rijn en in diverse sloten en kanalen is de habitatkwaliteit ontoereikend. Voor de Kromme Rijn 
is het creëren van habitats voor stromingsminnende vis (zandig of stenig substraat) en/of plantenrijke 
helder water voor habitatgevoelige soorten nodig om de visstand een impuls te geven richting een hogere 
KRW score. Bekeken moet worden in hoeverre dit mogelijk is. Een meer fundamentele vraag is echter of de 
maatlat voor de Kromme Rijn wel juist en passend is, ook andere R6 wateren scoren zeer laag op deze 
maatlat. Dit zou landelijk moeten worden onderzocht. Voor sloten en kanalen is de aanleg van diepe delen, 
begroeide oevers of het verbinden van wateren waarin deze habitats aanwezig zijn kansrijk.  
 
Om de aalstand weer te verbeteren is een combinatie van maatregelen gewenst, bijvoorbeeld het verbeteren 
van de connectiviteit zowel intern als met de Rijkswateren zoals de Lek, in combinatie met uitzet het 
instellen van een aalreservaat met specifieke voorschriften. Voor de Lopikerwaard is dit destijds al geopperd, 
wellicht kan dit nu verder worden uitgewerkt. 
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1 Inleiding 
 

1.1 Aanleiding 
Vanuit diverse wet- en regelgeving, maar ook vanuit maatschappelijke organisaties en burgers is er veel 

aandacht voor vis en visstandbeheer. Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden (HDSR) is als 

waterbeheerder verantwoordelijk voor de kwaliteit en inrichting van het leefgebied van vis. Dit betekent dat 

ze moet zorgen voor een gezond watersysteem, waar zich een visstand kan ontwikkelen die past bij de 

kenmerken van dat watersysteem. Dit uiteraard binnen de randvoorwaarden van de overige taken van het 

waterschap. 

Voor een gezonde visstand zijn de waterkwaliteit (zowel fysisch-chemisch als biologisch), de inrichting en de 

bereikbaarheid van belang. Vanuit de Europese Kaderrichtlijn Water worden eisen gesteld aan de 
waterkwaliteit en inrichting van het oppervlaktewater. Ook wordt de visstand zelf met maatlatten 

beoordeeld. Specifiek voor vismigratie zijn de Benelux beschikking vrije vismigratie, de Europese 

Aalverordening en het Nederlandse Beheerplan Aal van belang. Deze richtlijnen en wetten vormen samen 

het kader voor het visstandbeheer en zijn nader uitgewerkt in beleidsplannen van het waterschap. Dit zijn 

het waterbeheerplan (WBP) en de “Beleidsnota Visstandbeheer”. Daarnaast is er in 2009 een rapportage 

opgesteld over de “Noodzaak van vispassages in het beheersgebied van HDSR” (de Jong, 2009) en in 2002 
een “Gebiedsgerichte knelpuntenanalyse en ontwikkelingsvisie visfauna” opgesteld (de Jong en Hoogerwerf, 

2002).  

Om de doelen voor de visstand en de KRW te behalen, zijn en worden volop maatregelen uitgevoerd. Voor 

de vis zijn vooral de aanleg van natuurvriendelijke oevers, de aanleg van vispassages en het passeerbaar 

maken van gemalen van belang. Daarnaast kan met beheer en onderhoud winst worden behaald. HDSR wil 

inzicht in de visstand en de factoren die bepalend zijn voor de vis, om de bijdrage van deze maatregelen aan 

het streven naar een gezonde visstand te bepalen. 

HDSR heeft Nico Jaarsma gevraagd een analyse en evaluatie uit te voeren van de beschikbare visgegevens 
in relatie tot de omgevingsfactoren voor de vis.  

 

1.2 Doel en onderzoeksvragen 
Voor het project zijn de volgende doelen geformuleerd: 

1. Inzicht krijgen in de kwaliteit en mate van benutting van de verschillende leefgebieden van de in het 

beheergebied voorkomende vissoorten om op basis daarvan eventueel noodzakelijke maatregelen ter 

verbetering te kunnen ontwikkelen; 

2. Inzicht krijgen in de stand van zaken met betrekking tot de visstand en het visstandbeheer. Met deze 
informatie en de monitoringsgegevens met name inzicht krijgen in welke mate de visdoelen van de KRW 

(waarbij gebruik wordt gemaakt van de nieuwe maatlat) op dit moment wordt bereikt 

Daarbij zijn de volgende onderzoeksvragen geformuleerd: 

1. Zijn de verschillende leefgebieden voor vissen goed te benutten? 

2. Waar zitten de knelpunten die het behalen van een goede score op de KRW-maatlat verhinderen en 

welke oplossingen zijn er? 
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1.3 Projectgroep 
Dit project is vanuit HDSR begeleid door een projectgroep bestaande uit de volgende personen: 

• Peter Heuts, beleidsmedewerker ecologie P&A (projectleider) 

• Sonja de Goede, adviseur monitoring en ecologie WKB (monitoring waterkwaliteit en ecologie) 

• Nico de Bruijn, themabeheerder ecologie WSB (watersysteembeheer) 

• Ciska Blom, beleidsmedewerker ecologie P&A (KRW) 

• Rob van de Haterd, beleidsmedewerker ecologie P&A (KRW) 

 

1.4 Leeswijzer 
In hoofdstuk 2 wordt de gevolgde aanpak van het project beschreven. Daarbij wordt ingegaan op de 

aangeleverde gegevens en voorbewerking, de gebruikte analysemethoden en de interviews. Hoofdstuk 3 

gaat in op de visstand van de wateren in het beheergebied van HDSR. Deze wordt beschreven aan de hand 

van de aangetroffen soorten, de aantallen en biomassa van die soorten en de leeftijdsopbouw (met name 

0+). Er is daarbij op verschillende schaalniveaus naar de visstand gekeken, van individuele locaties tot 

waterlichamen en afvoergebieden. In hoofdstuk 4 wordt de aangetroffen visstand gerelateerd aan de 
milieukenmerken van de wateren, zoals de dimensies en de waterkwaliteit. Hoofdstuk 5 gaat in op de 

uitkomsten van de interviews met beroeps- en sportvisserij. De toetsing aan de Kaderrichtlijn water doelen 

met de “oude” en “nieuwe” vissenmaatlatten, wordt besproken in hoofdstuk 6. Tenslotte worden in 

hoofdstuk 7 alle bevindingen uit de voorgaande hoofdstukken integraal besproken en wordt ingegaan op 

knelpunten voor de visstand, mogelijke maatregelen en aanbevelingen voor vervolgonderzoek.  
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2 Aanpak 
 

2.1 Aanpak op hoofdlijnen 
Onderstaand staat kort de aanpak van het project beschreven, er worden drie stappen onderscheiden. 

 

Stap 1: Voorbereiding 

Als voorbereiding op de gegevensanalyse zijn de aangeleverde data verzameld en voorbewerkt. De 

monitoringsdata van de visstand en fysische-chemie zijn gebundeld in een MS ACCESS database, waaruit 

eenvoudig gegevens kunnen worden geselecteerd of waarmee gegevensbestanden kunnen worden 

gekoppeld (bijv. koppeling visstand aan omgevingskenmerken). In deze stap zijn tevens de beschikbare 

(monitorings)rapporten over de visstand in het beheergebied geïnventariseerd en is de relevante informatie 

daaruit gebundeld. 

Als product van stap 1 is een notitie opgesteld met een overzicht van de beschikbare data en een voorstel 

voor de definitieve invulling van de vervolgstappen van het project. Deze notitie is met HDSR besproken 

voordat stap 2 verder is uitgewerkt.  

Stap 2: Gegevensanalyse en interviews 

Deze stap vormt het hart van het project. Met de beschikbare gegevens over de visstand, fysisch-chemische 
milieufactoren en GIS bestanden zijn verschillende analyses uitgevoerd. Het betreft: 

• Multivariate analyse (MVA): clustering en ordinatie van aantallen 0+ en totale biomassa’s per soort. 

Relatie met milieukenmerken; 

• Ruimtelijke analyse met GIS: ligging van clusters (MVA), voorkomen van visgemeenschappen en 

specifieke soorten et cetera; 

• Analyse relatie vis – omgevingsfactoren: relatie kenmerken visstand (o.a. totale biomassa, aantal 

soorten et cetera) en fysisch-chemische milieufactoren; 

• Toetsing visstand aan KRW en verwachte/gewenste viswatertype: toetsing visstand met nieuwe KRW-

maatlatten en vergelijking scores oud en nieuw; 

• Interviews: interview met de beroepsvisser (Kees Burger) en de coördinatoren van de sportvisserij 

namens de Visstandbeheercommissie (VBC): Frans Schulte (Oude Rijngebied), Simon Dekker (Kromme 
Rijngebied) en Richard Trofimowicz (Stedelijk water omgeving Utrecht, Leidse Rijn en Nieuwegein). 

 

Stap 3: Synthese 

In de synthese is alle informatie uit bovenstaande analyses + interviews in onderlinge samenhang 

geïnterpreteerd en zijn hieruit conclusies getrokken ten aanzien van de huidige visstand, KRW-beoordeling, 
knelpunten en mogelijke maatregelen. Dit is eerst gedaan voor het beheergebied als geheel, waarna per 

afvoergebied als “werkeenheid” naar de volgende aspecten is gekeken: 

1. Wat is de samenstelling van de visstand (viswatertype) en voldoet deze aan de verwachting op basis van 

de kenmerken van het watersysteem? 

2. Past de soortenrijkdom bij de kenmerken van het water, is er aal aangetroffen?; 

3. Is de leeftijdsopbouw van de visstand conform verwachting (aanwezigheid 0+, benthivore 

brasem+karper)? 

4. Komen aantallen en de visbiomassa overeen met de verwachting? 

Per criterium is gekeken of de visstand knelpunten indiceert, zo ja dan zijn de knelpunten en eventuele 

maatregelen benoemd (o.a. waterkwaliteit, habitat, barrières). De resultaten van de afvoergebieden zijn in 
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tabelvorm in bijlage I gepresenteerd. Op dat niveau zijn ook de knelpunten besproken en zijn maatregelen 

gedefinieerd (bijlage II). Tenslotte zijn aanbevelingen gedaan voor vervolgonderzoek. 

 

2.2 Gebruikte gegevens 
Als eerste stap in het project is een evaluatie gemaakt van de beschikbare gegevens en de geschiktheid 

daarvan. Hierover is een notitie opgesteld (notitie “beschikbare data en definitieve aanpak”, d.d. 23 januari 

2013) en is een overleg gevoerd over de verdere aanpak. Onderstaand zijn de belangrijkste bevindingen ten 

aanzien van de data uit de notitie overgenomen en wordt beschreven welke gegevens in de verdere analyse 

zijn gebruikt en hoe deze zijn voorbewerkt.  

 

2.2.1 Aangeleverde visstandgegevens 
Er zijn visstandgegevens aangeleverd van de jaren 2005-2012. In die periode zijn alle watersystemen in 

het beheergebied ten minste éénmaal bemonsterd, zowel de waterlichamen als de wateren van het 

roulerend meetnet. Na evaluatie van de aangeleverde gegevens is geconstateerd dat het in een aantal 

gevallen nodig was de ruwe data (PISCARIA-bestanden) op te vragen. Besloten is toen om ook de data van 

2012 in de analyse mee te nemen. De uiteindelijke visstandgegevens zijn in de volgende formats 

aangeleverd: 

• Gegevens 2005 en 2007 in Excel; 

• Gegevens 2006, 2008 t/m 2012 als PISCARIA-bestand 

Per jaar (m.u.v. 2012) is tevens een rapportage aangeleverd als pdf. Tabel 2.1 geeft een overzicht van de 

aangeleverde data, de aanwezigheid van gegevens over biomassa, aantallen en leeftijdsopbouw van de 

data op het niveau van ruwe data en bestandsschattingen per traject. Ook is gekeken of er tijdens de 

bemonsteringen aanvullende data zijn verzameld van de monsterlocaties, zoals namen en coördinaten en 

gegevens over dimensies, plantenrijkdom, slibdiktes etc.  

Tabel 2.1. Overzicht aangeleverde visstandgegevens.  

 

 

jaar

opdrachtnemer

/uitvoerder gebied

WL/trek-

ken

roule-

rend

aantal-

len

bio-

massa lengte

aantallen 

/ ha

biomassa 

/ ha

per lengte-

klasse

coordinaten 

en namen

veldgege-

vens

2005 Natuurbalans-

Limes Divergens

Kromme Rijn en 

Langbroekerwetering

2/20 ? ja nee ja, cm niet te 

berekenen

niet te 

berekenen

te 

berekenen

alleen 

namen en 

meetpunten

nee

2006 ATKB/Waardenb

urg

Lopikerwaard + div WL 7/13 16 ja ja ja, cm berekend 

uit ruwe 

data 

PISCARIA

berekend 

uit ruwe 

data 

PISCARIA

berekend 

uit ruwe 

data 

PISCARIA

ja ja, in excel

2007 Natuurbalans-

Limes Divergens

Oude Rijn 13/37 20 ja nee ja, cm berekend 

uit ruwe 

data

berekend 

met 

standaard 

LG-relatie

berekend 

uit ruwe 

data + 

standaard 

lengteklas

sen

ja nee

2008 ATKB Kromme Rijn, Honswijk, 

Houtense wetering, 

Westerlaak

4/36 19

2009 ATKB Stedelijk gebied 6/26 10

2010 ATKB Groenraven-Oost/ 

Maartensdijk

3/16 15

2011 ATKB Langbroekerwetering 1/15 18

2012 ATKB Lopikerwaard + enkele WL 6/35 21 

locatie-dataaantal locaties

berekend 

uit ruwe 

data 

PISCARIA

berekend 

uit ruwe 

data 

PISCARIA

berekend 

uit ruwe 

data 

PISCARIA

ja, cmjaja ja, in excelja

ruwe data vangst per bestandsschatting per traject
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In tabel 2.2 is de geschiktheid van de data beoordeeld voor gebruik volgens de voorgestelde aanpak. 

Hierover het volgende: 

• Data dienen te zijn verzameld conform de methoden uit het handboek visstandbemonstering en –

beoordeling (STOWA, 2003), dit betekent ook dat ze in de zomerperiode (half juli – half september) 

verzameld dienen te zijn. In geïsoleerde wateren kan hiervan beperkt worden afgeweken; 
• De data dienen te zijn voorzien van basale kenmerken van de bemonsterde locaties, zoals naam en XY-

coördinaten en bij voorkeur ook locatie specifieke data (diepte, dimensies, plantenrijkdom etc.); 

• Zowel voor de analyse als voor de KRW-toetsing met de nieuwe maatlatten voor sloten, kanalen en 

riviertjes dienen de data op het niveau van trajecten (die kunnen bestaan uit meerdere trekken met 

verschillende vangtuigen) aanwezig te zijn; 

• Om vangstgegevens per trek op te schalen naar een bestandsschatting per traject, is het type vangtuig 

en het bemonsterde oppervlak nodig; 

• Op het niveau van trajecten is hiervoor een bestandsschatting (in kg/ha en aantal/ha voor R-typen) 
nodig; 

• Voor de KRW-beoordeling met de nieuwe maatlatten op waterlichaamniveau is het nodig om 

weegfactoren per traject toe te kennen;  

• Voor het identificeren van paai- en opgroeigebieden zijn gegevens van de leeftijdsopbouw nodig, lengte 

per gevangen vis of indeling in klassen is voldoende. 

 

Tabel 2.2. Beoordeling bruikbaarheid aangeleverde visstandgegevens. 

 

 
 

  

jaar

opdrachtnemer / 

uitvoerder gebied opmerkingen en conclusie

2005 Natuurbalans-

Limes Divergens

Kromme Rijn en 

Langbroekerwetering

er is gevist in het najaar en alleen met electro, gegevens beperkt bruikbaar 

(soortenlijst)

2006 ATKB/Waardenburg Lopikerwaard + div WL er is gevist in september (met name R-typen) en oktober (dit is laat) met electro, 

zegen en kuil. Data na bewerking (berekening visstand in kg/ha per traject en weging 

trajecten) bruikbaar met kanttekening (bemonsteringsperiode)

2007 Natuurbalans-

Limes Divergens

Oude Rijn bemonstering van eind september - begin november met electro en zegen, gegevens 

na omzetting bruikbaar met kanttekening (bemonsteringsperiode)

2008 ATKB Kromme Rijn, Honswijk, 

Houtense wetering, 

Westerlaak

er is gevist in september 2008, data na bewerking (berekening visstand in kg/ha per 

traject en weging trajecten) goed bruikbaar

2009 ATKB Stedelijk gebied er is gevist in september 2009, data na bewerking (berekening visstand in kg/ha per 

traject en weging trajecten) goed bruikbaar

2010 ATKB Groenraven-Oost/ 

Maartensdijk

er is gevist in agustus-september 2010 (paar trekken in oktober), data na bewerking 

(berekening visstand in kg/ha per traject en weging trajecten) goed bruikbaar

2011 ATKB Langbroekerwetering er is gevist van 31 augustus - 21 september, 2 vennen in oktober, data na bewerking 

(berekening visstand in kg/ha per traject en weging trajecten) goed bruikbaar

2012 ATKB Lopikerwaard + enkele 

WL

er is gevist in september, data na bewerking (berekening visstand in kg/ha per traject 

en weging trajecten) goed bruikbaar

legenda

data onbruikbaar

data beperkt bruikbaar

data na verdere aanlevering en bewerking geschikt voor gebruik

belangrijkste data aanwezig, na bewerking geschikt voor gebruik

data gereed voor gebruik



Nico Jaarsma rapport HDSR01  Evaluatie visgegevens 2005-2012 d.d. 31 juli 2013 

 

6 

Uit tabel 2.1 en 2.2 is op te maken dat: 

− De data van 2005 slechts in beperkte mate geschikt zijn voor de analyse en toetsing. In dat jaar is 

slechts met electro-apparatuur gevist in de verkeerde periode van het jaar. Wel kunnen gegevens over 

het voorkomen van soorten worden gebruikt; 

− De wateren in 2006 ook deels aan de late kant zijn bemonsterd, er is echter wel rekening gehouden 
met de mate van isolatie. Data zijn ontsloten uit PISCARIA (zie 2.2.2.); 

− Ook in 2007 is laat in het seizoen gevist, wel is in dit geval ook met zegen gevist (juiste methode, 

deels verkeerd tijdstip). De data zijn omgezet naar biomassaschattingen met lengte-gewichtrelaties om 

verder gebruikt te kunnen worden. Bij de interpretatie moeten deze data kritisch worden beschouwd 

(i.v.m. late tijdstip van bemonsteren); 

− 2008 – 2012, in deze jaren zijn de data op een juiste wijze verzameld. Data zijn ontsloten uit PISCARIA 

(zie 2.2.2.) 

Al met al is de conclusie dat de data van de jaren 2006-2012, na verdere opwerking, geschikt zijn voor 

analyse en KRW-toetsing. Voor de jaren 2006 en 2008-2012 zijn in de meeste gevallen ook veldgegevens 

van ATKB beschikbaar, deze vormen een waardevolle aanvulling op de visgegevens. 

2.2.2 Voorbewerkingen en omzetting PISCARIA files 
Binnen PISCARIA bestaan verschillende manieren om de data uit te voeren. De meest eenvoudige zijn 

tabellen met bestandsschattingen per water of per deelgebied. Voor de toetsing van sloten en kanalen zijn 

echter gegevens op trajectniveau nodig. Deze kunnen niet zomaar door PISCARIA worden gegenereerd. Er 

moet dus ruwe data worden uitgevoerd, waarop een “handmatige” bewerkingsslag wordt gedaan.  

De visstandgegevens zijn in PISCARIA op een gestandaardiseerde wijze opgeslagen, hierin zit de volgende 
hiërarchie: 

• Project: vaak naam van een specifieke opdrachtgever en/of gebied en jaar (zie bovenstaande tabel); 

• Water: een specifiek water of waterlichaam; 

• Deelgebied: dit zijn duidelijke onderscheiden ruimtelijke eenheden binnen het water(lichaam);  

• Traject: dit zijn individuele trekken (electro, zegen of kuil); 

Voor de toetsing met de KRW maatlatten voor sloten en kanalen zijn gegevens op trajectniveau nodig. Dit 

is vaak een combinatie van trekken met verschillende vangtuigen, bijvoorbeeld zegen+electro of 

kuil+electro. Dit niveau ligt feitelijk tussen de trajecten en de deelgebieden uit PISCARIA. Om deze data te 

ontsluiten zijn de volgende gegevens benodigd en – met behulp van de query-optie - uit PISCARIA 
uitgevoerd: 

• Ruwe vangst per trek: aantal per lengte per soort in de vangst; 

• Lengte-gewicht (LG)relaties per soort; 

• Standaard 0+ grenzen per soort en aangepaste grenzen per water; 

• Standaard rendementen per vangtuig, soort en lengteklasse; 

• Trekgegevens: o.a. datum, vangtuig, bevist oppervlakte, aangepast rendement, XY-coördinaten, 

koppeling met deelgebieden; 
• Deelgebieden: o.a. naam, totaal oppervlak, oppervlak oever en oppervlak open water, 

bemonsteringswijze (electro, zegen+electro of kuil+electro), koppeling met wateren; 

• Water: o.a. naam, coördinaten, koppeling met projecten; 

• Projecten; o.a. naam, jaar, uitvoerder. 

Met deze gegevens is in MS ACCESS een aantal query’s uitgevoerd, waarmee feitelijk de 

bestandsschattingen die het programma PISCARIA uitvoert, worden gerepliceerd. Doel is, zoals gezegd, om 
een bestandsschatting op trajectniveau te krijgen, waarmee de KRW-toetsing aan de nieuwe maatlatten 

met QBWAT kan worden uitgevoerd. 
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2.2.3 Database visstandgegevens 
De visstandgegevens zijn ook als database-format opgeleverd in Excel. Deze data zijn op verschillende 

niveaus opgeleverd, van ruwe trekgegevens tot bestandsschattingen per traject, deelgebied en water. Ter 

toelichting hierop: 

Tabblad Welk niveau? Welke gegevens? Wat is de herkomst? 

ruwe 
vangst 
per trek 

1) trek (1 vangtuig, bepaald 
oppervlak oever of open water) 

ruwe trekgegevens: gevangen aantallen en 
biomassa per soort, lengte en trek 

PISCARIA (2006 en 
2008-2012) + exceldata 
2005 en 2007 

visstand 
trajecten 

2) traject (combinatie van 
trekken oever + open water) 

opgewerkte gegevens: aantal en biomassa 
per hectare per soort, lengteklasse en 
traject 

PISCARIA (2006 en 
2008-2012) + exceldata 
2007 

visstand 
deelgebie
den 

3) deelgebied (meerdere 
trajecten mogelijk) 

opgewerkte gegevens: aantal en biomassa 
per hectare per soort, lengteklasse en 
deelgebied 

alleen PISCARIA (2006 
en 2008-2012) 

visstand 
wateren 

4) water(lichaam) kan uit 
meerdere deelgebieden bestaan 

opgewerkte gegevens: aantal en biomassa 
per hectare per soort, lengteklasse en water 

alleen PISCARIA (2006 
en 2008-2012) 

  

2.2.4 Overige gegevens 
Naast gegevens over de visstand zijn ook GIS-data, fysisch-chemische data, data over het voorkomen van 

vegetatie en diverse rapporten aangeleverd. Onderstaand wordt dit kort toegelicht. 
 

GIS-data 

Qua GIS data zijn de volgende gegevens ontvangen: 
− Stromingsrichting_Beheervakken_Watergangen 

(shapefile); 
− Grens_waterbergingsgebied (shapefile); 

− Masker_HDSR (shapefile); 
− Potentiele_vispassages (shapefile); 

− ABC_Watergangen (shapefile); 
− KRW_Waterlichamen (shapefile); 

− watervak_Lijnen (shapefile); 

− Bodemkaart_HDSR (shapefile); 
− Watervlak_Vlakken (shapefile); 

− Gemalen_Punten (shapefile); 
− Stuwen_Punten (shapefile); 

− Dammen_Punten (shapefile); 

− Dammen_Lijnen (shapefile); 
− Duikers_punten (shapefile); 

− Duikers_Lijnen (shapefile); 
− Inlaten_Punten (shapefile); 

− Inlaten_Lijnen (shapefile); 
− Sluizen_Punten (shapefile); 

− Sluizen_Lijnen (shapefile); 

− NVO’S (shapefile); 
− Begrenzing deelgebieden (shapefile). 

− Vispassages_planvorming (shapefile) 

 

 

Deze zijn ingelezen in QGIS en klaar voor gebruik. Daarnaast zijn ook de meetlocaties van vis, fysische 

chemie en macrofyten in GIS opgenomen en zijn geaggregeerde meetgegevens (zomergemiddelden 

fysische-chemie en bedekkingen groeivormen macrofyten) opgenomen. 

 

Fysisch-chemische data 

Fysisch-chemische data zijn aangeleverd voor de periode 1 januari 2005 – 24 december 2012. Het gaat om 
193 locaties in KRW-waterlichamen, secundaire wateren en overige wateren en om de volgende 

parameters, die in tabel 2.3 zijn weergegeven. 

Tabel 2.3. Overzicht van de aangeleverde ondersteunende fysisch-chemische data. 

Parameter Omschrijving Eenheid 

Cl [mg/l] chloride mg/l 

Fe [mg/l] ijzer mg/l 

NH3 [mgN/l] ammoniak mg/l 

NH4 [mgN/l] ammonium mg/l 
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Parameter Omschrijving Eenheid 

NKj [mgN/l] stikstof Kjeldahl mg/l 

NO2 [mgN/l] nitriet mg/l 

NO3 [mgN/l] nitraat mg/l 

Ntot [mgN/l] stikstof mg/l 

O2 [%] zuurstof % 

O2 [mg/l] zuurstof mg/l 

PO4 [mgP/l] orthofosfaat mg/l 

Ptot [mgP/l] totaal fosfaat mg/l 

SO4 [mg/l] sulfaat mg/l 

ZICHT [m] Doorzicht m 

ZS [mg/l] Zwevende stof mg/l 

 
Deze gegevens zijn opgenomen in een ACCESS database. Hierin is ook informatie opgenomen over de 
monsterlocaties (meetpuntcode, x,y-coordinaten). In ACCESS zijn zomer- en wintergemiddelden per jaar 
en per locatie berekend. Deze waarden zijn opgenomen in QGIS ten behoeve van een ruimtelijke 
presentatie. 

Vegetatie 

De vegetatiedatabase bestaat uit 204 opnamen in de KRW-waterlichamen. Hierin staan zowel gegevens 

over individuele soorten (analyse code PTB) als bedekkingen per groeivorm en enkele kenmerken van de 

bemonsterde wateren (analyse code AKG). De data is aangeleverd op het niveau van individuele opnamen 

als bedekking per soort voor water- en oevervegetatie. Er is tevens een tabel waarin de data is 

opgeschaald op waterlichaamniveau, als gemiddelde en maximale bedekking + aantal waarnemingen per 
soort. Voor de analyse van de visstand zijn vooral de volgende (AKG) data bruikbaar: 

− Bedekking drijflaag vegetatie; 
− Bedekking emerse laag vegetatie; 

− Bedekking flab of darmwier; 

− Bedekking kroos of kroosvaren; 

− Bedekking oever vegetatie; 

− Bedekking submerse laag vegetatie; 

− Bedekking totaal vegetatie. 

− Doorzicht 
− Oeversoort 

− Slibdikte 

− Talud bovenwater (met flauwe hoek) 

− Talud onderwater (met flauwe hoek) 

− Waterbreedte 

− Waterdiepte

 
Literatuur 

Een overzicht van de ontvangen literatuur: 

− JH Kamman, 2012. Visplan De Stichtse Rijnlanden. Deel 1 Algemene Uitwerking. VBC; 

− Kamman, J.H. & P.A.D.M. Wijmans, 2012. Visplan De Stichtse Rijnlanden, deel 2. Gebiedsgerichte 

uitwerking. VBC De Stichtse Rijnlanden te Woerden; 

− Gebiedsgerichte knelpuntenanalyse en ontwikkelingsvisie visfauna. Th. de Jong en G. Hoogerwerf, 

Natuurbalans. In opdracht van: Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden; 

− Verspreiding, effecten en beheer invasieve grondels. Verkennend onderzoek Amsterdam-Rijnkanaal 

2012. Een rapportage van RAVON I.s.m. Natuurbalans – Limes Divergens BV & Radboud Universiteit 

Nijmegen. In opdracht van Rijkswaterstaat. M.E. Schiphouwer, J. Kranenbarg, N. van Kessel & 

R.S.E.W. Leuven. December 2012: 

− De noodzaak van vispassages in het beheergebied van het Hoogheemraadschap de Stichtse Rijnlanden. 

Welke kunstwerken kunnen voor vissen passeerbaar gemaakt worden. Juli 2009. Th. de Jong, bureau 

Viridis. In opdracht van: Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden. Afdeling Waterbeheer; 

− Diverse monitoringsrapportages 2005-2012; 
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2.3 Analysemethoden en interviews 
Onderstaand worden de gebruikte methoden en aanpak voor de analyses en interviews kort toegelicht. 

 

2.3.1 Multivariate analyse (MVA) 
De multivariate analyse betreft de clustering en ordinatie van biologische data. In dit geval zijn analyses 

uitgevoerd met de aantallen van de 0+ klasse van ieder soort per traject en met de totale biomassa per 

soort per traject. In de ordinaties is tevens een (indirecte) relatie gelegd met bekende milieukenmerken. 

Voor de clusteringen is gebruik gemaakt van het programma FLEXCLUS (van Tongeren, 1986), voor de 

ordinaties van het softwarepakket CANOCO versie 5.0, Ter Braak & Šmilauer (2012). 
 

Bij het gebruik van de multivariate analysetechnieken die in dit onderzoek zijn toegepast, worden een 

aantal eisen gesteld aan de te gebruiken gegevensbestanden. Hieronder wordt een overzicht gegeven van 

alle voorbewerkingen die uitgevoerd zijn op de gegevens: 

1. Afstemming van databestanden: het uniform maken van soortsnamen, eenheden, vangstmethoden et 

cetera.  

2. Het transformeren van de abundanties van de taxa. In dit geval zijn de aantallen (in n/ha) LN 

getransformeerd volgens LN(x+1) en de biomassa’s (in kg/ha) getransformeerd volgens wortel (x). 

Deze transformatie is om de volgende redenen noodzakelijk:  

1. De mathematische achtergrond van de gehanteerde analyse technieken vereist een transformatie; 

de techniek is namelijk gevoelig voor hoge abundanties (aantallen of biomassa’s).  

2. De biologische achtergrond: bij onderzoek aan vis speelt de plaats van deze dieren in het 
ecosysteem een rol. Jonge dieren en/of dieren die laag in de voedselketen voorkomen (zoals 

planktivoren of benthivoren) hebben gewoonlijk een hogere abundantie dan oudere dieren en/of 

dieren die hoog in de keten staan (piscivoren). Ook specialistische soorten zijn vaak in lagere 

abundanties vertegenwoordigd. Om de soorten die met lagere abundanties voorkomen niet te laten 

“ondersneeuwen” (of omgekeerd de abundante soorten niet te laten domineren) is transformatie 
nodig. 

3. De milieuvariabelen zijn op de volgende wijze verwerkt: 

• Kwantitatieve variabelen: deze variabelen zijn uitgedrukt in een absoluut gemeten waarde 

(bijvoorbeeld 0.542) of in een schatting (bijvoorbeeld mate van beschaduwing %). Kwantitatieve 

variabelen zijn LN getransformeerd volgens LN(x+1), met uitzonderling van de pH. Deze variabele 

is van zichzelf al gelogaritmiseerd. De transformatie van kwantitatieve variabelen is noodzakelijk in 

verband met de in de analysetechnieken gehanteerde algoritmen. 

• Kwalitatieve variabelen: 1) Ordinale variabelen; deze variabelen zijn gemeten in klassen met een 

hiërarchische volgorde (bijvoorbeeld: 1,2,3,..); 2) Nominale variabelen; deze variabelen zijn 

uitgedrukt in aan- of afwezigheid (0 of 1). De ordinale variabelen zijn per klasse omgezet in een 

aparte variabele ('dummy' variabele), waarbij per klasse/variabele aan- of afwezigheid (0 of 1) 

aangegeven is.  

 

Voor de ordinaties is het noodzakelijk om ontbrekende waarden in de bestanden met abiotische gegevens 

aan te vullen. Omdat bleek dat voor een deel van veldparameters gegevens ontbraken, is gekozen voor 

een ‘90% criterium’. Monsters of parameters waarvan de waarden in minder dan 90 % van de gevallen 
bekend waren, zijn niet meegenomen in de directe analyse. Bij de resterende monsters zijn voor de 

ontbrekende waarden de gemiddelde waarden van de betreffende parameter ingevuld. De waarden van de 

aangevulde parameters uitoefenen op deze manier geen invloed uit op de plaatsing van monsterpunten in 

het ordinatiediagram. 
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2.3.2 Ruimtelijke analyse met GIS 
Met behulp van GIS (QGIS, versie 1.8.0-Lisboa) zijn visstandgegevens en analyseresultaten ruimtelijk 

gepresenteerd en geanalyseerd. Dit geldt onder andere voor de ligging van clusters van overeenkomstige 

monsters uit de multivariate analyse, het voorkomen van visgemeenschappen en specifieke soorten et 

cetera. De ruimtelijke patronen in de visstand zijn gerelateerd aan ruimtelijke patronen in het 
beheergebied (o.a. bodemtype, ligging ten opzichte van de rivier etc.). Ook is de ligging van 

bemonsteringslocaties gerelateerd aan de ligging in deelgebieden, afvoergebieden en aan de ligging van 

migratieknelpunten. 

 

2.3.3 Analyse relatie vis – omgevingsfactoren 
Hierbij is de relatie onderzocht tussen kenmerken van de visstand (o.a. totale biomassa, aantal soorten et 

cetera) en fysisch-chemische milieufactoren (dimensies, trofiegraad et cetera); 

 

2.3.4 Toetsing visstand aan KRW en verwachte/gewenste viswatertype 
Met de visstand gegevens 2007-2012 is eveneens een toetsing uitgevoerd met de nieuwe KRW-maatlatten. 

Daarbij is ook een vergelijking gemaakt van scores met de nieuwe maatlatten en de oude EKR-waarden. 

Voordat toetsing kan plaatsvinden is de visdata eerst in het juiste format gezet. QBWAT vereist per 

monster (traject of water): 

1. Monstercode (unieke trajectcode voor sloten en kanalen of naam water); 

2. Waterlichaamcode: Nl14_...; 
3. Jaar (in dit geval verwerkt in de WL-code, bijv. Nl14-02_2008); 

4. KRW-type; 

5. Weging: dit is nieuw. Voor sloten en kanalen en riviertjes wordt per traject beoordeeld. De totale 

beoordeling is het gewogen gemiddelde van de losse beoordelingen; 

6. Totale biomassa’s (M) of aantallen (R) per soort; 

7. Voor de grote kanalen (M6 en M7) is het ook nodig het aandeel maatse en ondermaatse snoekbaars op 

te geven, alsmede de aantallen snoekbaars in de vangst. 

Getoetst is met QBWAT versie 5.12 en met de maatlatten van 2012. 

 

2.3.5 Interviews 
Om een zo compleet mogelijk beeld te krijgen van de visstand, ontwikkelingen daarin, knelpunten en 

mogelijke maatregelen zijn tevens enkele interviews afgenomen. Dit is als volgt uitgevoerd: 

1. De beroepsvisser (Kees Burger) is actief in een groot deel van het beheergebied en is apart 

geïnterviewd; 

2. Voor de coördinatoren van de sportvisserij namens de VBC is een bijeenkomst gepland in het kantoor 

van het waterschap. 

 
De bijeenkomst is door HDSR georganiseerd. Van zowel het interview met Kees Burger als de bijeenkomst 

op het waterschap is een verslag gemaakt. Het verslag is in zijn geheel opgenomen in dit rapport (zie 

hoofdstuk 5). 
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3 Analyse van de visstand en ruimtelijke patronen daarin 

 

3.1 Algemeen 
De dataset van visstandgegevens van HDSR beslaat de periode 2005-2012. In de analyses in dit rapport zijn de 

gegevens van 2005 niet meegenomen, de reden is dat deze op een afwijkende wijze zijn verzameld en daarom 

niet representatief zijn. De resterende dataset betreft 471 ruwe trekgegevens, hieruit zijn afgeleid: 

• 295 bestandsschattingen op trajectniveau; 

• 140 bestandsschatting op deelgebiedniveau (alleen data uit PISCARIA, 2006 en 2008-2012); 

• 32 bestandsschatting op water(lichaam)niveau (alleen data uit PISCARIA, 2006 en 2008-2012). 

 

In de meeste gevallen zijn de analyses uitgevoerd met data op trajectniveau. Tabel 3.1 geeft weer welke 

soorten daarbij zijn aangetroffen en met welke frequentie van voorkomen, gemiddeld aantal en biomassa. 

 
Tabel 3.1. Aangetroffen soorten en frequentie van voorkomen in de vangst op trajectniveau. 

  

 
legenda 
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In totaal zijn 34 soorten aangetroffen (excl. Hybride). In vergelijking met frequentie van voorkomen in 

diverse stilstaande wateren volgens de Nie (1997), worden enkele soorten opvallend vaker aangetroffen. Dit 

zijn Ruisvoorn, Kleine Modderkruiper, Bittervoorn en Vetje. Aal wordt juist opvallend weinig aangetroffen. 

Verder zijn enkele exotische grondels gemarkeerd (naast deze grondels zijn ook Roofblei en Zonnebaars 

exoten). De meeste van deze exotische grondels zijn pas vlak voor of gedurende de beschouwde periode 
voor het eerst aangetroffen in het beheergebied. NB! dit betekent dat de frequentie van voorkomen 

waarschijnlijk wordt onderschat. In de tabel is tevens de frequentie van voorkomen per KRW-type 

aangegeven. Opvallend is vooral het verschil in frequentie van voorkomen van veel soorten in R06, de 

Kromme Rijn, die is bemonsterd in de jaren 2006, 2008 en 2012. 
 

3.2 Voorkomen specifieke (aandachts)soorten 
Figuren 3.1 t/m 3.4 geven het vóórkomen van enkele specifieke soorten in de vangst weer. De figuren zijn 

gebaseerd op gegevens op trajectniveau, waarbij ook de waarnemingen zijn weergegeven waar de soort niet 

is aangetroffen. Figuur 3.1 laat de verspreiding van aal zien. Wat opvalt is dat er op veel plaatsen geen aal is 

gevangen, dat komt ook overeen met de relatief lage frequentie van voorkomen. Enkele delen van het 

beheergebied vallen op door het ontbreken van aal in de vangst, met name de Langbroekerwetering en 

delen van de Lopikerwaard. In het algemeen is de verspreiding vooral gerelateerd aan het 
hoofdwatersysteem. 

 
Figuur 3.1. Ruimtelijke weergave van het voorkomen van aal in het beheergebied van HDSR 
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Figuur 3.2 geeft de verspreiding van bittervoorn en kleine modderkruiper weer. Beide soorten hebben een 

goede dekking en, zoals ook al uit tabel 3.1 bleek, een hoge presentie in het beheergebied. Alleen in het 

Centrale stadsdeel is de presentie duidelijk lager. De bittervoorn is een goede indicatorsoort voor de 

habitatkwaliteit (zie kader op de volgende pagina). 

 
Figuur 3.2. Ruimtelijke weergave van het voorkomen van bittervoorn (BI) en kleine modderkruiper (KM) in 

het beheergebied van HDSR 
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Kader: Bittervoorn (Rhodeus sericeus) 

 
Wettelijke status 

De bittervoorn is een voor Nederland inheemse vissoort. De soort is opgenomen in de Flora- en Faunawet. Verder staat 
de bittervoorn in bijlage 3 van de Conventie van Bern en als kwetsbare vissoort op de Nederlandse Rode Lijst. Bovendien 
staat de soort in bijlage 2 van de Europese Habitatrichtlijn, waarbij Nederland de verplichting heeft voor deze vissoort 
speciale beschermingszones aan te wijzen.  
 
Voorkomen 

De bittervoorn komt voor in langzaam stromende en stilstaande wateren. Dit kunnen zowel poldersloten en kleine 
vijvers als grote rivieren en meren zijn. In deze wateren worden zij vooral in de plantenrijke oeverzone aangetroffen. De 
bittervoorn heeft een duidelijke voorkeur voor sterk begroeid water: de vegetatie wordt als schuilplaats gebruikt. De 
ruisvoorn is een zgn. limnofiele vissoort. Het zwaartepunt van zijn voorkomen in Nederland ligt vooral in het 
veenweiden- en plassengebied van Utrecht, Noord- en Zuid-Holland, Noordwest-Overijssel en het rivierengebied. 
 
Voortplanting 

De paaitijd van de bittervoorn begint in april en duurt tot eind juni. Bittervoorn start met paaien als de 
watertemperatuur boven de 14°C stijgt. Voor de voortplanting is de aanwezigheid van 
zoetwatermosselen noodzakelijk. De aanwezigheid van deze schelpdieren in het leefgebied van de bittervoorn is dan ook 
een eerste vereiste. Verschillende grote zoetwatermosselsoorten worden door de bittervoorn als broedplaats gebruikt. 
De vrouwtjes van de bittervoorn zetten per keer tien tot vijftien eitjes af in een zoetwatermossel. Daarna bevruchten de 
mannetjes de eitjes door hun homvocht uit te storten boven de instroomopening van de mossel. De bevruchte eitjes 
ontwikkelen zich in de kieuwen van de mossel, waar ze na vijf tot zeven dagen uitkomen. De larven verblijven 
vervolgens nog twee tot drie weken in de mossel. Vermoedelijk trekt de bittervoorn na de paaitijd naar dieper water en 
brengt hier ook de winter door. In het voorjaar, als de temperatuur van het water weer toeneemt, zoekt de bittervoorn 
de ondiepe oeverzones weer op. 
 
Eisen 

De samenstelling van de bodem is voor de bittervoorn indirect van groot belang, omdat deze voor 
zoetwatermosselen geschikt moet zijn om op en in te kunnen leven. Dikke modderbodems, waarin 
zuurstofloze situaties heersen worden bijvoorbeeld vermeden. Hierin zijn de leefomstandigheden voor 
zoetwatermosselen waarschijnlijk ongunstig. Zoetwatermosselen mijden bodems die bestaan uit harde klei of zeer zacht 
slib. 
Voor jonge en volwassen bittervoorn kan een zuurstofgehalte van 1 mg/l of lager dodelijk zijn en is 
minimaal een zuurstofgehalte 3 mg/l vereist voor het voltooien van deze levensstadia. Voor eitjes en embryo's bedragen 
deze concentraties respectievelijk 3 mg/l en 5 mg/l. 
Bittervoorn is bestand tegen geringe organische verontreiniging, maar is erg gevoelig voor giftige 
stoffen. Gebleken is dat de bittervoornpopulatie eerder verdwijnt dan de zoetwatermosselen. Ook 
grote, langzaam groeiende mosselen zijn kwetsbaar in wateren met een vervuilde of onstabiele 
bodem als gevolg van varen of windwerking.  
In polderwateren met een zoute kwel komt de bittervoorn over het algemeen niet voor. 
De bittervoorn vertoont slechts lokale migratie en verplaatst zich alleen over kleine afstanden. 
 
Bittervoorn als gidssoort 

Doordat de bittervoorn voor het voltooien van zijn levenscyclus direct en indirect hoge eisen stelt aan de kwaliteit van 
het water en de waterbodem, is deze vissoort uitermate om als gidssoort te dienen voor de onderhoudsstatus van de 
baggerbodems in heldere en plantenrijke polderwateren en plassen van het veenweidegebied. 
 
Uit: 

T. van der Spiegel,  2010. In: Heuts. P & M. Holtman, 2010. Beleidsnota visstandbeheer Hoogheemraadschap De 
Stichtse Rijnlanden. Versie 6.0. Vastgesteld door AB op 28 april 2010. 
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Figuur 3.3. geeft het voorkomen van ruisvoorn weer, ook deze soort heeft een hoge presentie en wordt in 

alle delen van het beheergebied aangetroffen. Uitzondering zijn de kleine, ondiepe sloten tegen de heuvelrug 

ten noordoosten van de Langbroekerwetering. Uit het kader op de volgende pagina blijkt dat ook de 

ruisvoorn, net als de bittervoorn, een goede indicatorsoort is voor de habitatkwaliteit. 

 
Figuur 3.3. Ruimtelijke weergave van het voorkomen van ruisvoorn (RV) in het beheergebied van HDSR 
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Kader: Ruisvoorn (Scardinius erythrophthalmus) 

 
Wettelijke status 

De ruisvoorn of rietvoorn is een voor Nederland inheemse vissoort. De soort is opgenomen in de Visserijwet. Voor de 
visserij op deze vissoort geldt een wettelijke minimummaat van 15 cm. 
 
Voorkomen 

De ruisvoorn heeft een voorkeur voor heldere wateren met een rijke plantengroei. Het is een limnofiele vissoort. In 
Nederland komt de ruisvoorn vooral voor in polderwateren en (veen)plassen. Daarnaast kan hij ook aanwezig zijn in 
zandwinputten, meren, rivieren en beken.  
Hoewel een gevarieerd leefgebied van ondiep tot diep, van dichtbegroeid tot open water een voorwaarde is voor een 
duurzame ruisvoornpopulatie, verblijft de ruisvoorn toch bij voorkeur in ondiep water in of bij rietzones en velden met 
onderwaterplanten. Zelfs gedurende de winterperiode zijn ruisvoorns in tegenstelling tot andere karperachtigen vaak 
nog in de ondiepe oeverzones van plassen of in de kleinere polderslootjes te vinden.  
 
Voortplanting 

Het prille leven van de ruisvoorn speelt zich eveneens af in de ondiepe en plantenrijke oeverzones van plassen en 
poldersloten. De volwassen ruisvoorns paaien hier in mei of juni bij een watertemperatuur tussen 18 ºC en 24 ºC. Ze 
hebben voor de paai over het algemeen een iets hogere watertemperatuur nodig dan bijvoorbeeld brasem en 
blankvoorn. Van de inheemse vissoorten paait alleen de zeelt later. 
De eitjes van de ruisvoorn worden afgezet op waterplanten en blijven hieraan afzonderlijk of in klompjes kleven. Aan de 
soort waterplanten worden geen hoge eisen gesteld. Zelfs op in het water hangende grassen worden eitjes afgezet. 
Bij een watertemperatuur van rond 18 ºC komen de ronde, geelgroene eitjes na ongeveer 5 tot 7 dagen uit. Het kleine 
ruisvoornbroedje is dan ongeveer 5 tot 6 mm lang en blijft met een kleefplekje op de kop aan de waterplanten hangen. 
Dit hangend-broed stadium duurt ongeveer 2 dagen totdat de zwemblaas is ontwikkeld. Vervolgens kan de 
ruisvoornlarve gaan zwemmen en naar voedsel zoeken. 
 
Eisen 

De ruisvoorn komt zowel in stilstaand als in langzaam stromend water voor. Hij zoekt altijd de plaatsen op die de 
meeste beschutting bieden. Relatief ondiep water (hoogstens 2 m) met bovenwaterplanten als riet, mattenbies, gele lis, 
pijlkruid en zeggesoorten, drijfbladplanten als waterlelie en gele plomp, onderwaterplanten als waterpest en 
fonteinkruiden, in de ondiepere sloten afgewisseld door velden zachte draadalgen worden door de ruisvoorn het meest 
gewaardeerd.  
De ruisvoorn heeft een voorkeur voor relatief hoge watertemperaturen. Als optimale temperatuur voor de paai en de 
embryonale ontwikkeling, geldt het traject van 16 tot 27 °C. Ruisvoorn is bestand is tegen zeer lage zuurstofgehalten. 
Voor een goede populatieontwikkeling wordt een ondergrens van 4 tot 5 mg/l aangehouden. 
Verder komt de vis ook voor in brak water (tot 5 g chloride/l). De ruisvoorn kan in water met een lage pH in leven 
blijven, maar plant zich dan vermoedelijk niet voort. 
Een van de belangrijkste voorwaarden voor de ontwikkeling van een ruisvoornpopulatie met volwassen exemplaren tot 
30 – 40 cm lengte is water met een grote ruimtelijke variatie en spreiding. De ruisvoorn is daarmee uiterst gevoelig voor 
migratieknelpunten zoals peilscheidingen, dammetjes, te kleine duikers en kroosophopingen over grote afstanden met 
daaronder water van slechte kwaliteit. 
 
Ruisvoorn als gidssoort 

Doordat de ruisvoorn voor het voltooien van zijn levenscyclus een habitat met een grote ruimtelijke spreiding nodig 
heeft, is deze vissoort als geen andere vissoort geschikt om als gidssoort te dienen voor een goed functionerend 
polderwatersysteem met helder water en waterplanten zonder migratieknelpunten. Pas als het ideale paai-, opgroei- en 
overwinteringshabitat goed bereikbaar is en er dus weinig migratieknelpunten zijn en als de zijsloten – de haarvaten van 
het polderwatersysteem – een grote ruimtelijke spreiding en diversiteit hebben, kan er sprake zijn van een duurzame 
ruisvoornpopulatie waarbinnen een groei naar lengten van meer dan 30 cm mogelijk is. 
 
Uit: 

T. van der Spiegel,  2010. In: Heuts. P & M. Holtman, 2010. Beleidsnota visstandbeheer Hoogheemraadschap De 
Stichtse Rijnlanden. Versie 6.0. Vastgesteld door AB op 28 april 2010. 
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Figuur 3.4. Ruimtelijke weergave van het voorkomen van rheofiele vis in het beheergebied van HDSR. 

BB=Barbeel, RD=Rivierdonderpad, RG=Riviergrondel, SE=Serpeling en WI=Winde. 

 

3.3 Voorkomen van visgemeenschappen van stilstaande wateren 
Op basis van de relatieve biomassaverhouding tussen de vissoorten in een gestandaardiseerde vangst, kan 

de visgemeenschap worden bepaald. Hiervoor is gewerkt met indicatiewaarden per soort, die zijn afgeleid 

van de analyse van de visstand die destijds voor de KRW-maatlatten is uitgevoerd (Jaarsma et. al., 2007). 

Uit die analyse kwam een beeld naar voren dat sterk lijkt op de visgemeenschappen van de OVB (Quak en 

van der Spiegel, 1992). In het kader op de volgende pagina wordt dit kort toegelicht, voor een uitgebreide 
toelichting wordt verwezen naar het Achtergronddocument vissen (Jaarsma et. al., 2007). 

 

Met de visstandgegevens van HDSR is de visgemeenschap bepaald op het niveau van individuele trajecten. 

Per traject wordt op basis van de aangetroffen visstand feitelijk de plaats op de ordinatie-as bepaald (zie 

figuur 1 van het kader “visgemeenschappen van stilstaande zoete wateren”). Hiervoor wordt gebruik 

gemaakt van de ligging van het zwaartepunt in het voorkomen van individuele soorten op de ordinatie-as 

(optimumwaarde). De plaats van een specifieke visstand op de ordinatie-as wordt bepaald door het 

berekenen van het naar biomassa gewogen gemiddelde van optimumwaarden van de aanwezige soorten. De 

berekende plaats (en daarmee de visgemeenschap) zegt dus alleen iets over waar het zwaartepunt van de 
visbiomassa’s ligt (aan de kant van brasem-snoekbaars, aan de kant van zeelt-kroeskarper of daar ergens 

tussenin). Het zegt dus niets over in hoeverre de visgemeenschap volledig is of niet. In onderstaande 

afbeelding is het resultaat ruimtelijk weergegeven.  
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Figuur 3.5. Ruimtelijk beeld van de visgemeenschappen van stilstaande wateren in het beheergebied van 

HDSR (zie tekst voor uitleg). 

 
 

In de figuur is te zien dat de visgemeenschappen in het algemeen redelijk verdeeld zijn over de 
deelgebieden. Het hele scala van brasem-snoekbaars tot zeelt-kroeskarper wordt vaak aangetroffen, waarbij 

er een vrij duidelijke link is met de dimensies van wateren. Brasem-snoekbaars en blankvoorn-brasem in de 

grotere open wateren en zeelt-kroeskarper en ruisvoorn-snoek in de kleinere, meer geïsoleerde delen. Wat 

opvalt is dat de visgemeenschappen in Centraal Stadsdeel overwegend aan de kant van brasem-snoekbaars 

en blankvoorn-brasem liggen. 
 

Kader: visgemeenschappen van stilstaande zoete wateren 

Ten behoeve van het opstellen van de KRW maatlatten voor de vis is de visstand van alle gebufferde zoete wateren 

samen (dus meren, plassen, sloten en kanalen van allerlei verschillende kwaliteit) door middel van ordinatie in één 

analyse onderzocht. Ordinatie geeft de belangrijkste variatie in visstand weer door de plaatsing (ordening) van soorten 
en wateren op ordinatie-assen. Deze assen zijn als het ware hypothetische milieugradiënten, die meestal een sterk 

verband vertonen met de voor de soortgroep belangrijke milieukenmerken van de onderzochte wateren. Uit de ordinatie 

kwam een zeer herkenbaar beeld naar voren, namelijk de bekende visgemeenschappen van de OVB (Quak en van der 
Spiegel, 1992). Figuur 1. laat de ordening van soorten zien langs de eerste ordinatie-as, die de hoofdcomponent van de 
variatie in de visstand blootlegt.  
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Figuur 1. Plaatsing van vissoorten op de eerste ordinatie-as op basis van een analyse met de relatieve 

biomassa van vissen van stilstaande gebufferde zoete wateren. 

 

Het resultaat van de ordinatie vertoont sterke overeenkomsten met de visstand die kan worden aangetroffen in een 

verlandingsreeks van open water naar moeras (figuur 2). Een belangrijke veronderstelling is dat ook van nature (lees in 
de referentie) deze soortcombinaties voorkwamen. Vroeger lag het zwaartepunt van de visstand naar verwachting in 
veel gevallen rechts in de figuur (van baars-blankvoorn tot ruisvoorn-snoek-zeelt). Als gevolg van menselijke pressoren 
zoals peilbeheersing en eutrofiering ligt het zwaartepunt van veel wateren tegenwoordig echter in het linkerdeel van de 

figuur (brasem-snoekbaars). Dit is het uitgangspunt geweest voor het opstellen van maatlatten die het aandeel 
plantminnende vis (rechts in de figuur) en het aandeel “open water” soorten (links in de figuur) als basis hebben. 
 

Figuur 2. Schematische weergave van het voorkomen van kenmerkende combinaties van vissoorten langs 

een verlandingsreeks in een meer of plas. 
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3.4 Analyse van de relatieve biomassa per soort 
In voorgaande paragraaf zijn de visgemeenschappen van stilstaande wateren bepaald. Dit is echter een vrij 

grove methode, die wel inzicht geeft in het voorkomen deze “standaard” visgemeenschappen, maar weinig 

recht doet aan gebiedsspecifieke afwijkingen hiervan. Om gebiedsspecifieke soortcombinaties te identificeren 

is daarom een clustering op de data van HDSR uitgevoerd met het programma FLEXCLUS (van Tongeren, 

1986). Net als voor de KRW-maatlatten is de analyse uitgevoerd met de relatieve (procentuele) biomassa 

per soort. De analyse is uitgevoerd op trajectniveau, de relatieve biomassa’s zijn wortelgetransformeerd.  

 

Figuur 3.6 laat het resultaat van de clustering in samengevatte vorm zien. Te zien is het clusternummer (1 

t/m 12 in dit geval), de grootte van het cluster (het aantal trajecten) en de voor het cluster kenmerkende 
soorten (zie legenda en toelichting onder de figuur). 

 
Figuur 3.6. Onderscheiden clusters op basis van de relatieve biomassa per soort. In de figuur staat in de 

kolomkop het clusternummer en de grootte van het cluster (aantal trajecten). De kleuren in de tabel geven 

aan in hoeverre soorten kenmerkend zijn voor een cluster (zie legenda en toelichting in de tekst onder de 

figuur). 
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Toelichting op de bepaling van kenmerkende soorten: 

De clusters die uit de analyse naar voren komen, zijn gekarakteriseerd aan de hand van de kenmerkende 

soorten. De selectie van kenmerkende soorten per cluster vindt plaats op basis van de volgende drie 

kenmerken (naar Verdonschot, 1990): 

1. frequentie van de soort binnen het cluster = (aantal trajecten binnen het cluster waarin soort 

voorkomt)/(totaal aantal trajecten in cluster); 

2. trouw van de soort aan het cluster = (frequentie van de soort binnen het cluster)/(frequentie van de 

soort in de totale dataset); 

3. abundantie van de soort in het cluster = (gemiddelde biomassa van de soort in het cluster) / 

(gemiddelde biomassa van de soort in de totale dataset). 

 
De kenmerkende soorten worden vervolgens geselecteerd door die soorten te nemen waarvoor het product 

van 1 t/m 3 (frequentie * trouw * abundantie) groter is dan een bepaalde waarde. De maximale hoogte van 

dit getal is afhankelijk van de dataset en de soortgroep. Voor macrofauna worden door Verdonschot (1990) 

bijvoorbeeld taxa met een score groter dan 9 als hoog-typerend (zeer kenmerkend) gekarakteriseerd. Voor 

de vis zijn de waarden vaak lager omdat ze ‘overal’ voorkomen, hierdoor is onder andere de score voor 

trouw vaak veel lager dan bij macrofauna. Op basis van expert judgement zijn in dit geval waarden van 0.5, 

1, 2 en 3 als grenswaarden aangehouden (zie legenda bij figuur 3.6).  

 

In figuur 3.7 is de ligging van de clusters ruimtelijk weergegeven.  
 

Figuur 3.7. Ruimtelijke ligging van de clusters van de visgemeenschappen uit de analyse. Tussen haakjes is in 

de legenda het clusternummer vermeld. 

 

 

Uit de analyse blijkt dat: 

• Er in de clustering (figuur 3.7), door de oogharen van links naar rechts een gradiënt in visstanden is te 

zien van visstand van kleinere, meer geïsoleerde en plantenrijkere wateren (tiendoorn, zeelt, 
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kroeskarper) naar grotere, open en/of stromende wateren met brasem, snoekbaars, alver, winde, pos 

etc.). Dit komt op hoofdlijnen overeen met de analyse voor de KRW-maatlatten; 

• De visgemeenschappen uit de KRW-analyse ook herkenbaar zijn; zeelt-kroeskarper is, ondanks het 

grotendeels ontbreken van kroeskarper ten dele herkenbaar in cluster 5 (zeelt) en 9 (tiendoorn), 

ruisvoorn-snoek (cluster 1), snoek-blankvoorn (cluster 6), blankvoorn-brasem (cluster 4). Brasem-
snoekbaars komt het duidelijkst naar voren in cluster 7, dit zijn echter maar 6 trajecten; 

• Cluster 2 opvalt, met karper als zeer kenmerkende (en met gemiddeld in dit cluster circa 145 kg/ha 

dominante, zie figuur 3.8) soort en kroeskarper, zeelt en snoek, maar ook snoekbaars en pos als 
begeleidende soorten. Dit wijst op zowel kleinere, plantenrijkere wateren als grotere open wateren; 

• Cluster 8 opvalt met aal als kenmerkende soort. In het algemeen zijn dit grotere open wateren (Kromme 

Rijn, Merwedekanaal en Hollandse IJssel). Uitgaande van de “standaard” visgemeenschappen wordt deze 

visstand gekarakteriseerd als brasem-snoekbaars (of blankvoorn-brasem). In het beheergebied van 

HDSR echter onderscheidt deze visstand zich van de andere door het relatief veel voorkomen van aal, 

gemiddeld circa 19 kg/ha in cluster 8 vergeleken met 3.9 kg/ha gemiddeld over alle clusters (fig. 3.8). 

 
Figuur 3.8. Gemiddelde biomassa in kg/ha per soort en cluster. NB, voor het overzicht zijn alleen de grotere 

clusters (> 10 trajecten) in de figuur opgenomen. Tevens is het gemiddelde van alle trajecten weergegeven. 

 
 

3.5 Analyse van het voorkomen van 0+  
Ook met de data van 0+ is een clustering uitgevoerd. Het voorkomen van 0+ in een gestandaardiseerde 

bemonstering geeft een indicatie van de geschiktheid van het gebied als paai- en opgroeihabitat. Bekend is 

echter dat er grote jaarlijkse variaties kunnen optreden in het voorkomen van 0+, en dus ook in de 
jaarklassen van soorten. Een analyse van de 0+ gemeenschap moet dus met enige voorzichtigheid 
geïnterpreteerd worden. 

 

Niet alleen het voorkomen van 0+ maar ook de samenstelling van de 0+ (welke soorten) is van belang. Om 

voor iedere soort afzonderlijk verpreidingskaarten te maken is tijdrovend en lastig te interpreteren. Daarom 

is besloten een aparte clustering en ordinatie uit te voeren met alleen gegevens over de aantallen 0+ per 
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soort en per traject. De clustering leverde in eerste instantie geen duidelijke onderscheiden groepen op. Het 

bleek dat baars en blankvoorn in aantal dermate dominant waren, dat ze de gehele clustering 

overschaduwden. Daarom is een vervolganalyse uitgevoerd, waarbij baars en blankvoorn een lagere weging 

(0.1) kregen toegekend. Dit leverde wel enkele duidelijk onderscheidende groepen van wateren op met een 

kenmerkende 0+ gemeenschap. De verkregen indeling bleek ook goed te verklaren zijn door de verschillen 
in milieuomstandigheden en de invloed van de rivier in verschillende delen van het watersysteem van HDSR. 

Figuur 3.9 geeft de clusters weer met de grootte (aantal trajecten) en de kenmerkende soorten. 

 
Figuur 3.9. Onderscheiden clusters van de 0+ gemeenschap. In de figuur staat in de kolomkop het 

clusternummer en de grootte van het cluster (aantal trajecten). De kleuren in de tabel geven aan in hoeverre 

soorten kenmerkend zijn voor een cluster (zie legenda en toelichting in de tekst onder figuur 3.6). 

 
 

In figuur 3.10 is de ligging van de clusters van de 0+ gemeenschap ruimtelijk weergegeven.  
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Figuur 3.10. Ruimtelijke ligging van de clusters van de 0+ gemeenschap. 

 
Er blijken vrij duidelijke ruimtelijke patronen te bestaan in het voorkomen van enkele wat grotere clusters 

(figuur 3.10). Per cluster wordt dit hieronder geïllustreerd met een kaartje. Er is tevens een korte 

karakterisering van de kensoort gegeven, gebaseerd op de Nie (1997) en Emmerik en de Nie (2006): 

• Cluster 6 Alver (n=33): wordt vooral aangetroffen in de Kromme 

Rijn en delen van het Merwedekanaal. Dichtbij de verbinding 

met de rivier.  

Ecologische karakterisering alver. Watertype: groter open water, 

liefst stromend, vaak nabij rivier. Paai: weinig kritisch, o.a. 

beschoeiingen;  

Status: vroeger in Nl zeer talrijk, door vervuiling sterk 

afgenomen, nu sterk herstellend.  
 

• Cluster 14 Winde (n=19): dit cluster wordt vooral gevonden in 

de grotere kanalen, die in verbinding staan met het 

Merwedekanaal. 

Ecologische karakterisering winde. Watertype: groter water zoals 

rivieren, of hiermee verbonden kanalen of meren; Paai: stenen, 

kiezels, grind in stromend water (grote rivieren);  

Status: in Kromme Rijngebied in jaren ’60 verdwenen;  
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• Cluster 15 Vetje (n=53): de wateren van dit cluster worden 

vooral aangetroffen in de Lopikerwaard en de 

Langbroekerwetering. Er lijkt op het oog een negatief verband 

te zijn met het voorkomen van paling, dit kan wijzen op het 

voorkomen van vetje in de meer geïsoleerde delen van het 
beheergebied of op de gevoeligheid voor predatie door paling; 

Ecologische karakterisering vetje. Watertype: niet te grote 

stilstaande, tot langzaam stromende wateren met rijke 
oeverbegroeiing. Paai: ei-afzetting op plantenstengels (riet oid), broedzorg door mannetje. De jaarklasse 

(en daarmee het voorkomen) van het kortlevende vetje kan zeer sterk variëren;  

Status: onduidelijk, soort wordt (werd in het verleden) vaak niet herkend; 

 

• Cluster 10 Zeelt (n=37): ook de wateren met zeelt als 

kenmerkende 0+ soort worden vooral aangetroffen in de meer 

geïsoleerde delen van het beheergebied, ook hier wordt weinig 

paling aangetroffen. 

Ecologische karakterisering zeelt. Watertype: stilstaande 

wateren met zachte (modder)bodem. Bestand tegen lage O2-

gehalten, o.a. moerassen. Gevoelig voor roofvis; Paai: vanaf 

eind mei op planten;  

Status: (zeer) algemeen; 
 

• 8 Tiendoornige stekelbaars (n=30 ): wordt aangetroffen in 

kleine, ondiepe of vrijwel volledig dichtgegroeide sloten langs 

de heuvelrug (ten noordoosten van de Langbroekerwetering) en 

op enkele plekken verspreid over het beheergebied.   

Ecologische karakterisering tiendoornige stekelbaars. 

Watertype: meest in kleine, stilstaande of stromende wateren, 

ook geïsoleerd. Pionier, vaak als eerste aanwezig, kortlevend; 

Paai: vanaf april, bij voorkeur op dichte vegetatie van 

waterpest en hoornblad. Broedzorg;  

Status: (zeer) algemeen; 

 

• 3 (Soorten)arm Pos (n=14): in de Oude Rijn nabij Woerden is 

de 0+ gemeenschap soortenarm en wordt gekenmerkt door 

pos. Dit wijst op een slecht habitat voor jonge vis (weinig 

beschutting, beschoeide oevers). 
Ecologische karakterisering pos. Watertype: groter, open water 
zoals kanalen, rivieren en plassen; Paai: vanaf maart, op 

stenen of grind, soms op planten;  

Status: zeer algemeen 

 

De overige clusters worden verspreid over het gebied aangetroffen. In hoofdstuk 4 wordt verder ingegaan op 

de relatie van de clusters met de omgevingsfactoren. 

 

3.6 Visstand op het niveau van de afvoergebieden 
HDSR onderscheid in haar beheergebied ruim 60 afvoergebieden. Dit zijn overwegend gebieden die via een 

gemaal op de boezem afwateren, binnen een afvoergebied liggen meestal meerdere peilvakken. Vaak 
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bestaan ze uit één of meer hoofdwatergangen en polders die daar weer op afwateren. Enkele afvoergebieden 

bestaan alleen uit boezemwateren. Doordat de afvoergebieden veelal begrensd worden door kunstwerken, 

meestal gemalen of sluizen, vormen ze voor vis relevante eenheden. Door de visstand op het niveau van 

afvoergebieden te bekijken kan worden gekeken of binnen deze afvoergebieden het leefgebied voor vis op 

orde is. 
 

Voor het karakteriseren van de visstand van afvoergebieden is gebruik gemaakt van de data van 2006-2012. 

Per afvoergebied is met GIS bekeken welke data beschikbaar zijn voor de beoordeling. Daarover het 

volgende: 

1. Er is zoveel mogelijk gebruik gemaakt van de bestandsschattingen op het niveau van de deelgebieden 
die bij de bemonsteringen zijn onderscheiden. Deze deelgebieden maken onderdeel uit van de totale 
bemonstering van een water(lichaam). Ze zijn als deelgebied onderscheiden omdat ze binnen het 
water(lichaam) een samenhangend deelwatersysteem vormen of omdat verschillende delen binnen een 
water(lichaam) een onderling duidelijk afwijkend milieu vertegenwoordigen. Op het niveau van 
deelgebieden zijn vaak meerdere trajecten bevist, wat de bestandsschatting robuuster maakt; 

2. Voor de roulerende meetpunten is vaak slechts 1 traject bevist, dit zijn vaak kleinere, meer geïsoleerde 
watergangen of aparte watersystemen. Ze zijn toch onder de afvoergebieden opgenomen, als extra 
informatiebron. Ze worden echter slechts zijdelings besproken; 

3. In 2007 zijn geen deelgebieden onderscheiden, van dat jaar is alleen data op trajectniveau beschikbaar;  

De data die alleen op trajectniveau beschikbaar is (roulerende meetpunten en data 2007) dient met enige 
voorzichtigheid te worden beoordeeld. Omdat de inspanning hier beperkt is, kan de invloed van toeval (al 
dan niet vangen van één of enkele grote vissen) groot zijn. 

beoordeelde aspecten van de visstand 

De focus van de beoordeling van de visstand van de afvoergebieden ligt op het hoofdwatersysteem, dit 
betreft in het algemeen de bemonsteringen in de waterlichamen. De visstand is beoordeeld op de volgende 
kenmerken: 

• visgemeenschap: er worden 5 visgemeenschappen onderscheiden op een gradiënt van voedselrijk, 
“kaal” open water tot kleine plantenrijke watertjes: brasem-snoekbaars, blankvoorn-brasem, snoek-
blankvoorn, ruisvoorn-snoek en zeelt-kroeskarper (in paragraaf 3.3 wordt dit uitgebreid uitgelegd). In 
dit geval is de visgemeenschap bepaald aan de hand van de biomassa’s van individuele soorten. De 
visgemeenschap zegt daarmee iets over waar het zwaartepunt van de visbiomassa’s ligt (aan de kant 
van brasem-snoekbaars, aan de kant van zeelt-kroeskarper of daar ergens tussenin). Het zegt dus niets 
over in hoeverre de visgemeenschap volledig is of niet. 

• aantal soorten (n): het aantal soorten zegt iets over de kwaliteit en habitatdiversiteit voor vis. Het 
hangt echter ook stek samen met de dimensies en connectiviteit van een water. Het hoogste aantal 
soorten wordt verwacht in een groot, open watersysteem met een goede waterkwaliteit en veel variatie 
in habitats (o.a. diepte en plantenrijkdom). In ondiepe, kleine en geïsoleerde wateren, wateren met een 
geringe habitatdiversiteit of wateren met kwaliteitsproblemen worden juist weinig soorten verwacht; 

• aantal paling (n/ha): het voorkomen van paling kan informatie geven over de connectiviteit. In 
principe is de paling een weinig kritische soort die overal kan worden aangetroffen waar hij kan komen 
(of wordt uitgezet). Overigens is de aal lastig te bemonsteren, alleen met electro wordt de soort redelijk 
gevangen. De gebruikte methode voor kanalen voorziet echter in vrijwel alle gevallen in electrotrekken. 
Indien aanwezig, mag worden verwacht dat bij een bemonstering in ieder geval wel één of enkele 
individuen aangetroffen worden, afhankelijk van de geschiktheid van het habitat meer of minder. 
Wanneer aal wordt aangetroffen wil dat echter nog niet zeggen dat de connectiviteit in orde is (want hij 
kan zijn uitgezet) of meteen ook voor alle soorten in orde is. Wanneer er helemaal geen paling wordt 
aangetroffen, kan dat wel een indicatie zijn van beperkte connectiviteit. Dit laatste is gebruikt in de 
analyse. Overigens is voor de KRW geprobeerd om een aalmaatlat te ontwikkelen, dit is echter (nog) 
niet gelukt in verband met de onzekerheden rondom de vangstefficiëntie van aal. Ook is de beoordeling 
complex, daarbij speelt niet alleen de vraag hoe betrouwbaar de beoordeling is maar ook wat worden 
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verwacht, wat de oorzaken zijn van een slechte aalstand en welke maatregelen moeten worden 
genomen (connectiviteit versus uitzet).  

• totaal aantal individuen (n/ha): het aantal individuen zegt, samen met het aandeel 0+ en de 
biomassa, iets over opbouw van de vispopulatie. Een heel gering aantal individuen per hectare kan 
wijzen op ongeschikte omstandigheden voor vis, een heel hoog aantal individuen kan wijzen op een 
groot aandeel 0+ (goed paai- en opgroeihabitat) maar ook op het ontbreken van grotere lengteklassen 
(problemen met doorgroei van vis). 

• aantalsaandeel 0+(%): geeft informatie over de geschiktheid van een water voor 0+, zowel in 
absolute zin (samen met het aantal individuen per ha) als in relatieve zin (ten opzicht van grotere 
lengteklassen). In een “normale” situatie neemt het aantal dieren per lengteklasse, van klein naar groot, 
ongeveer logaritmisch af. Is er een probleem met de aanwas van vis of is een water juist geschikt als 
paai- en opgroeigebied, dan zal het aandeel 0+ respectievelijk lager of hoger zijn dan normaal.  

• totale biomassa (kg/ha): de totale biomassa is een belangrijke indicator. Een (zeer) hoge biomassa 
wijst op overmatige voedselrijkdom, een (zeer) lage biomassa op slechte omstandigheden voor wat 
betreft de waterkwaliteit, het habitat of optredende calamiteiten zoals vissterfte door vorst of lozingen. 
Dit laatste is ook te zien in de populatie-opbouw. Voor wat grotere sloten en kanalen kan globaal worden 
aangehouden dat een visstand tussen circa 100-200 kg/ha  

• biomassa benthivore brasem+karper (kg/ha): benthivore brasem en karper kunnen bij een hoge 
abundantie, al vanaf > 30 kg/ha (Heuts, 2007) een sterk negatieve invloed hebben op de waterkwaliteit. 
Deze indicator is gebaseerd op het aandeel brasem en karper > 15 cm. Overigens wordt opgemerkt dat 
dit bestand niet per sé  benthivoor hoeft te zijn en kunnen omgekeerd ook kleinere vissen al wel 
overwegend benthivoor zijn.  De indicator geeft dus een indruk van de mogelijke negatieve invloed van 
brasem en karper op de waterkwaliteit en, samen met de totale biomassa, van het aandeel van grote 
brasem en karper in de totale visstand;  

• biomassa-aandeel piscivoren (%): deze indicator geeft weer in hoeverre roofvis (in theorie) in staat 
is om het witvisbestand onder controle te houden. In de praktijk is dat lastig te beoordelen en is de 
indicator ook gevoelig voor de vangst van enkele grote exemplaren van bijvoorbeeld snoek. 
Onderstaande figuur laat zien wat een evenwichtige predator-prooiverhouding is, een verhouding van 
1:1 tot 1:2 (circa 30-50% roofvis) wordt gezien als passend bij een visstand van een water met een 
goede inrichting en voedselrijkdom. Bij een toename van de voedselrijkdom slaat de balans om naar 
dominantie van witvis en predator : prooi verhoudingen van 1:10 of lager.  

 

 
Per kenmerk van de visstand (behalve de visgemeenschap) is bepaald wat binnen de dataset als geheel 
wordt gevonden. Dit is gedaan door de percentielwaarden (10, 25, mediaan, 75 en 90) te bepalen. 
Onderstaande tabel laat dat zien, zo is het mediane aantal soorten 10 en worden in 90% van de gevallen 
meer dan 3 soorten aangetroffen en in 10%  van de gevallen meer dan 15. Bij aantal paling is zelfs de 
mediane waarde) nog 0, ofwel in 50% (of meer) van de waarnemingen wordt geen aal aangetroffen. 
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  aantal 

soorten 

(n) 

aantal 

paling 

(n/ha) 

totaal aantal 

individuen 

(n/ha) 

aantals-

aandeel 0+ 

(%) 

totale 

biomassa 

(kg/ha) 

biomassa benthivore 

brasem + karper 

(kg/ha) 

biomassa-

aandeel 

piscivoren (%) 

mediaan 10 0 3958 48 74 3 23 

        

10-P 3 0 428 16 3 0 0 

25-P 6 0 1379 31 24 0 5 

75-P 13 12 9300 62 189 38 37 

90-P 15 42 18753 80 325 97 57 

 
Het resultaat per afvoergebied is opgenomen in bijlage I, daarin is per waarneming met kleuren aangegeven 
waar de waarde ligt. Er is onderscheid gemaakt in 5 klassen, namelijk: de onderste 10 percentiel, tussen 10 
en 25, tussen 25 en 75, tussen 75 en 90 of hoger dan 90 percentiel (zie bijlage I). Uit de tabel in bijlage I 
kunnen de volgende algemene patronen worden gehaald: 

• De soortenrijkdom is vooral hoog in de Kromme Rijn en in delen van de Hollandse IJssel (boezem), het 
eiland van Schalkwijk en de Koekoek. Maartensdijk en de Tol zijn juist overwegend soortenarm; 

• In veel afvoergebieden ontbreekt de aal, in enkele is deze juist wel vaak aangetroffen. In de grotere, 
open wateren is de aal het best vertegenwoordigd; 

• De aantallen vis en het aantalsaandeel 0+ verschilt sterk tussen locaties. De grootste uitschieters, zowel 
naar boven als naar beneden, worden gevonden op de roulerende meetpunten. In alle afvoergebieden 
worden echter wel substantiële aantallen vis en 0+ aangetroffen; 

• Zeer hoge biomassa’s (> 300 kg/ha) worden beperkt aangetroffen, het vaakst op locaties in de Koekoek 
en de Kromme Rijn (concentraties). Zeer lage biomassa’s (< 25 kg/ha) vaker, echter vrijwel alleen op de 
roulerende meetpunten. Gezien de voedselrijkdom van het water is de mediane biomassa met 74 kg/ha 
aan de lage kant. Bij de heersende nutriëntengehalten kunnen veel hogere visbiomassa’s worden 
verwacht, een P-gehalte van 0.1 mgP/l komt volgens de empirische relatie van Hanson & Legget (1980) 
bijvoorbeeld overeen met een visbiomassa van circa 150 kg/ha.  

• Hoge biomassa’s aan benthivore brasem+karper zijn niet algemeen, naast de Koekoek de Kromme Rijn 
en Galecop komen deze slechts incidenteel voor. De mediaan van de biomassa benthivore 
brasem+karper is met 3 kg/ha ook erg gering…; 

• Het biomassa-aandeel piscivoren is in veel gevallen behoorlijk. De mediane waarde ligt op 23% (circa 
1:3) en daarmee vrij dicht bij de streefwaarde van 1:2 tot 1:1. In veel gevallen komt dit door een hoge 
snoekbiomassa. 

Kortom, de knelpunten in de visstand zitten niet zozeer in hoge biomassa’s aan brasem+karper en lage 
aandelen plantminnende vis (waar de KRW-beoordeling op focust), maar eerder in: 
• Het op veel plaatsen ontbreken van aal wijst, in combinatie met een gering aantal soorten, vooral op 

beperkingen in de connectiviteit en habitatdiversiteit; 
• Een eenzijdige visstand met dominantie van zeelt en/of snoek, soms met zeer hoge biomassa’s, wijst op 

zeer voedselrijk water met productie en afbraakprocessen (zuurstofschommelingen).  

Echter in het algemeen is de visstand behoorlijk divers, met ook vrijwel overal een flink aandeel 0+. In 
hoofdstuk 7 worden knelpunten en maatregelen voor de visstand per afvoergebied besproken. 
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4 Relatie visstand en omgevingsfactoren 

 
Dit hoofdstuk gaat in op de relatie tussen de visstand en de kenmerken van het water waarin deze wordt 
aangetroffen. Daarbij wordt o.a. ingegaan op de morfologie (breedte en diepte), de hydrologie (verbindingen 
met de rivier of juist geïsoleerd), de plantenrijkdom, de oeverinrichting en de waterkwaliteit. Er is op 
verschillende manieren gekeken naar relaties tussen de visstand en het milieu, met behulp van statistiek 
(ordinatie), grafisch en met GIS. De dataset van de visstand is daarvoor gekoppeld aan de bij de 
bemonstering verzamelde veldgegevens, aan gegevens uit het waterkwaliteitsmeetnet en aan GIS-data van 
HDSR. Daarbij is voortgeborduurd op de resultaten uit hoofdstuk 3. Eerst wordt met behulp van ordinatie 
een koppeling gemaakt tussen de clusters van visstanden die in 3.4 en 3.5 zijn onderscheiden op basis van 
de totale biomassa en 0+ van de visstand. Vervolgens wordt een koppeling gemaakt tussen de kenmerken 
van het water en kenmerken van de visstand zoals die in 3.6 voor de afvoergebieden is uitgewerkt. Gekeken 
is naar de visgemeenschap, het aantal soorten, de visbiomassa en het voorkomen van aal.  

4.1 Ordinatie met de relatieve biomassa per soort 
Deze analyse is uitgevoerd met dezelfde dataset waarmee ook de clustering uit 3.4 is uitgevoerd. Dit zijn de 
procentuele biomassa’s per soort en per traject. Nu zijn echter de veldgegevens, die tijdens de bemonstering 
door ATKB zijn opgenomen, samen met de zomergemiddelden van de waterkwaliteit in de analyse 
meegenomen. De ordinaties zijn uitgevoerd met het softwarepakket CANOCO versie 5.0, Ter Braak & 
Šmilauer (2012). Hiermee zijn de volgende typen analyses uitgevoerd met de voorbewerkte visdataset: 
1. DCA, met soorten en milieuvariabelen. In deze indirecte ordinatie-analyse is de variatie in 

soortensamenstelling leidend en wordt vervolgens de correlatie tussen soortensamenstelling en 
milieuvariabelen bepaald. Daartoe worden monsters geordend op basis van overeenkomsten en 
verschillen in het voorkomen en de abundantie van de soorten in die monsters. De grootste variatie in 
soortensamenstelling wordt weergegeven door de eerste ordinatie-as, de resterende variatie in de 
volgende assen (in totaal worden 4 assen onderscheiden). Het resultaat kan worden gepresenteerd door 
middel van een ordinatiediagram. Daarin liggen monsters met een vergelijkbare soortensamenstelling en 
abundantie dicht bij elkaar en sterk verschillende monsters ver uiteen. In de analyse wordt vervolgens 
de correlatie tussen het voorkomen van soorten en de waarden van de milieuvariabelen bepaald. Het 
levert daarmee inzicht in de milieufactoren die de variatie in soortensamenstelling kunnen verklaren. Het 
betreft echter correlaties, wat niet wil zeggen dat er een oorzakelijk verband is. NB! Bij deze analyse zijn 
de biomassa’s wortelgetransformeerd; 

2. CCA, met soorten en milieuvariabelen. Het belangrijkste verschil met de DCA-analyse is dat dit een 
directe ordinatie is, daarbij hebben ook de milieuvariabelen invloed op de uitkomst (het 
ordinatiediagram). Er is daarbij gekozen voor “forward selection” van milieuvariabelen, wat betekend dat 
alleen de variabelen die statistisch significant bijdragen aan de “verklaring” van de variatie in 
soortensamenstelling, worden geselecteerd. NB! Bij deze analyse zijn de waarden van de 
milieuvariabelen voor zover relevant ln(x+1) getransformeerd.  

Figuur 4.1 geeft het resultaat weer van de DCA. In de figuur is de ligging van de monsters op de eerste 
beide ordinatie-assen weergegeven. De verschillende monsters van één cluster zijn door middel van dezelfde 
symbolen weergegeven. In de figuur (en de analyse) ontbreekt een aantal trajecten uit het cluster dat wordt 
gekenmerkt door tiendoornige stekelbaars (9). Deze soortenarme gemeenschap wordt aangetroffen in 
kleine, ondiepe slootjes en wijkt sterk af van de overige visstanden. Enkele monsters uit dat cluster hadden 
een dermate grote invloed op de analyse, dat ze zijn verwijderd. In de directe ordinatie (figuur 4.2) zijn ze 
wel meegenomen. 
In de figuur liggen zijn de clusters min of meer onderling gescheiden. Er is echter vrij veel overlap, de 
clustering is niet scherp. Dit is ook niet verwonderlijk omdat de soortenrijkdom van de soortgroep vis 
natuurlijk beperkt is (34 soorten in beheergebied HDSR) en veel van deze soorten algemeen voorkomen. De 
variatie wordt dan ook voor een belangrij deel bepaald door de verschillen in relatieve abundantie. De 
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milieuvariabelen die het sterkst correleren met de belangrijkste variatie in visstand (1e ordinatie-as) zijn 
nitraat (NO3MgN/l), zandig substraat (Zand), dimensies (Breedte en Max_diep), beschoeiing (Proc_sch), 
stroming (Strmsn), kleiig substraat (klei), submerse en drijvende vegetatie (Proc_sub en Proc_dr) en 
Kjeldahl-N (NKjMgN/l). Links in de figuur liggen de visstanden van de wateren met hoge nitraatgehalten, dit 
zijn relatief brede en diepe wateren met relatief veel beschoeiing, zandig substraat en stroming. Rechts in de 
figuur worden juist de visstanden gevonden van wateren met een hoog Kjeldahl-N, veel drijvende en 
submerse vegetatie en relatief vaak een kleiig substraat. Op de 2e ordinatie-as zijn vooral zichtdiepte 
(ZICHTM) en de ratio zicht/diepte (Zicht_di), evenals nitraat en Kjeldahl-N onderscheidend.  

 
Figuur 4.1. Indirecte ordinatie (DCA) met de wortel getransformeerde relatieve biomassa’s per traject en 

ln(x+1) getransformeerde waarden van de milieuvariabelen. Voor deze analyse is een aantal trajecten uit 

cluster 9 (tiendoorn) uit de dataset verwijderd (zie tekst). Alleen milieuvariabelen met een correlatie > 0.3 

met een van beide assen zijn opgenomen. 

 

In figuur 4.2 is het resultaat weergegeven van de directe ordinatie (CCA). Deze analyse is aanvullend 
uitgevoerd omdat hiermee wel de gehele dataset kon worden meegenomen (ook alle wateren uit cluster 9, 
tiendoorn). Daarnaast zijn de best verklarende milieuvariabelen door middel van “forward selection” 
geselecteerd. Ze correleren het best met de variatie in soortensamenstelling en zijn getest op significantie. 
Het beeld is in grote lijnen vergelijkbaar met de DCA uit figuur 4.1, maar is duidelijker. Rechtsboven in de 
figuur liggen de wateren met tiendoornige stekelbaars als kenmerkende (vaak enige) soort. Deze wateren 
hebben (zeer) geringe dimensies en worden geassocieerd met veel kroos en hoge ijzergehalten. Ook rechts, 
maar wat meer naar het midden toe, liggen de wateren met snoek en zeelt als kenmerkende soorten. Met 
name zeelt wordt geassocieerd met hoge Nkjeldahl waarden. Naar links toe nemen de dimensies van de 
wateren toe en komen achtereenvolgens soorten als ruisvoorn, blankvoorn en brasem en andere eurytopen 
er bij. 
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Figuur 4.2. Directe ordinatie (CCA) met de wortel getransformeerde relatieve biomassa’s per traject en 

ln(x+1) getransformeerde waarden van de milieuvariabelen. In de analyse zijn de best verklarende 

milieuvariabelen door middel van “forward selection” geselecteerd 

 
Uit beide analyses komt ongeveer het volgende beeld naar voren: 
• De grootste variatie in soortensamenstelling kan worden verklaard door verschillen in dimensie en 

stroming en daarmee samenhangende verschillen in beschoeiing, temperatuur, waterchemie (nitraat 
versus N-Kjeldahl), helderheid (zicht en zicht/diepte) en vegetatie (kroos en submers); 

• Aan de ene kant zijn er de kleinere wateren met een visstand die wordt gekenmerkt en/of gedomineerd 
door plantminnende vis (tiendoorn, zeelt, snoek), aan de andere kant de grotere wateren die worden 
gekenmerkt door eurytope vis (aal, brasem, alver);  

• Op de 2e ordinatie-as in figuur 4.1 onderscheidt zich een cluster met karper, de wateren van dit cluster 
zijn relatief troebel (negatief gecorreleerd met ZichtM) en hebben een hoger zwevend stofgehalte; 

• In figuur 4.2 is te zien dat het cluster met tiendoorn vooral positief gecorreleerd is met hogere 
ijzergehalten (FeMg/l) en bedekkingen van meer dan 50% met kroos (kroos > 50%); 

• Het cluster dat wordt gekenmerkt door blankvoorn ligt in het centrum van het ordinatiediagram, dat wil 
zeggen dat het kenmerken heeft van alle andere clusters en zich niet duidelijk onderscheidt. 

4.2 Ordinatie met aantallen 0+ per soort 
Analoog aan de ordinatie met de procentuele biomassa’s van de soorten per traject is ook een ordinatie 
uitgevoerd met de aantallen van de 0+ gemeenschap. Hiervoor is weer dezelfde dataset gebruikt als in 
paragraaf 3.5. Er is in dit geval alleen een indirecte ordinatie (DCA) uitgevoerd. Deze gaf een dermate 
duidelijk beeld dat het niet nodig was verder te analyseren. Daarnaast doet een indirecte ordinatie het 
“meest recht” aan de variatie in soortensamenstelling en heeft daarom (bij voldoende verklarende waarde) 
de voorkeur boven een directe ordinatie. Bij deze analyse zijn de aantallen individuen ln(x+1) 
getransformeerd. 
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Figuur 4.3 laat het resultaat zien. In dit geval zijn de clusters van de 0+ uit paragraaf 3.5 duidelijk te 
onderscheiden in het ordinatiediagram. Daarin is op hoofdlijnen weer een zelfde patroon zichtbaar als bij de 
relatieve biomassa (figuur 4.1), echter het onderscheid is scherper. Aan de rechter kant van het diagram 
zitten de clusters die gekenmerkt worden door 0+ van de plantminnende soorten. Daarbij zitten de clusters 
met tiendoorn en zeelt meer aan de bovenkant en de clusters met vetje en snoek meer aan de onderkant 
van het diagram. De milieuvariabelen laten zien dat dit verschil samenhangt met een verschil in 
vegetatiebedekking, tiendoorn en zeelt worden geassocieerd met een hogere bedekking aan submerse en 
drijvende vegetatie (kroos). Er lijkt ook een verschil in bodemtype met zeelt vooral geassocieerd met veen. 
Tiendoorn is jyuist weer geassocieerd met een hoge ratio doorzicht/diepte, dit komt omdat de wateren in dit 
cluster zeer ondiep zijn. Vetje en snoek lijken kenmerkend voor de wateren met wat meer open water (niet 
dichtgegroeid), een grotere diepte en zijn geassocieerd met klei. Omdat zowel snoek als vetje voor de paai 
afhankelijk zijn van geschikte (oever)vegetatie, lijkt dit te wijzen op goede (structuurrijke) oevers.  
Links in het diagram liggen de grotere wateren, waarbij de stroming en mate van verbinding met de rivier 
nog differentiërend zijn voor het voorkomen van 0+. De Kromme Rijn ligt linksboven in de figuur, met alver 
als kenmerkende 0+. Nabij de verbinding met de Lek zijn vooral in 2012 veel exoten aangetroffen, dit komt 
nog als apart clustertje naar voren. Meer naar beneden toe wordt het cluster met winde aangetroffen. Deze 
wateren liggen in de boezemwateren, dieper het gebied in. Het cluster met brasem als kenmerkende 0+ 
heeft het zwaartepunt enigszins linksonder in de figuur en is gecorreleerd met stilstaand water en kanalen.  

 
Figuur 4.3. Indirecte ordinatie (DCA) met de ln(x+1) getransformeerde aantallen per traject en ln(x+1) 

getransformeerde waarden van de milieuvariabelen. Alleen milieuvariabelen met een correlatie > 0.3 met een 

van beide assen zijn opgenomen. 

 

Het is verassend dat de ordinatie met de aantallen van de 0+ gemeenschap een zo duidelijk analyseresultaat 
laat zien. Het beeld is duidelijker dan de ordinatie met de relatieve biomassa, terwijl de visbiomassa vaak als 
(ecologisch) relevantere eenheid wordt gezien (o.a. STOWA, 2003). In hoofdstuk 3 is al de ruimtelijke 
ligging van de clusters getoond, ook hier waren de patronen van 0+ veel duidelijker zichtbaar. Gewoonlijk 
geeft een analyse van de visstand met aantallen een vertekend beeld, omdat een 0+ even zwaar meetelt als 
een brasem, karper of snoek van enkele kilo’s. Functioneel is de laatste veel belangrijker in het ecosysteem. 
Door alleen naar 0+ te kijken wordt dit bezwaar grotendeels ondervangen (allemaal kleine vis met geringe 
biomassa) en zijn de aantallen ineens veel relevanter. Dit levert een mooi resultaat en geeft inzicht in het 
belang van verschillende delen van het gebied voor de paai- en opgroei van de vis. 
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4.3 Visgemeenschappen 
In hoofdstuk 3, o.a. bij de uitwerking van de visstand van de afvoergebieden, zijn de visgemeenschappen 
bepaald. Deze zijn afgeleid van de OVB gemeenschappen en kwamen bij de KRW analyse naar voren (zie 
kader in paragraaf 3.3).  
In deze paragraaf is onderzocht hoe de visgemeenschappen in het beheergebied van HDSR samenhangen 
met de plantenrijkdom, dimensies en helderheid van het water. De verwachting is namelijk dat dit de 
belangrijkste factoren zijn. Figuur 4.4 geeft de samenhang tussen de visgemeenschap en de bedekking met 
vegetatie weer, zoals die in het veld ten tijde van de bemonstering is aangetroffen (velddata ATKB). In de 
figuur is te zien dat er een duidelijk verband is met de visgemeenschap en dat de vegetatiebedekking voor 
alle groeivormen toeneemt op de soortgradiënt van eurytoop (brasem-snoekbaars) naar plantminnend 
(zeelt-kroeskarper). Opvallend is echter het verschil in de bedekking van drijfbladvegetatie tussen ruisvoorn-
snoek en zeelt-kroeskarper. Zoals ook is te zien geldt dit nog in sterkere mate voor de hoge 
kroosbedekkingen (> 50%). Dit past ook bij het verschil in tolerantie van de soorten voor 
zuurstoffluctuaties, die voor zeelt en kroeskarper (zuurstoftoleranten) hoog is. 
 
Figuur 4.4. Gemiddelde waarde van de bedekking met emergente, submerse en drijfbladvegetatie van de 

wateren per visgemeenschap. Voor kroos is het percentage van de waarnemingen uitgezet waarbij de 

kroosbedekking groter was dan 50%.  

 
 
Figuur 4.5 laat zien dat bovenstaande echter niet los is te zien van dimensies en helderheid van de wateren. 
De gemiddelde (maximale) diepte van de wateren neemt af op de soortgradiënt. Het grootste verschil zit 
tussen snoek-blankvoorn en ruisvoorn-snoek. De wateren die door plantminnende vis worden gedomineerd 
zijn gemiddeld 1 meter of minder diep. De wateren met dominantie van eurytopen gemiddeld circa 
anderhalve meter of meer. Opvallend is dat het doorzicht van de wateren echter niet verschilt tussen de 
visgemeenschappen. Voor de vis en voor de planten is echter de ratio tussen doorzicht en diepte van belang. 
Deze is rechtsreeks van invloed omdat veel vis licht mijdt (o.a. snoekbaars en brasem) en bepaalt of er 
voldoende licht komt op de bodem voor plantengroei (schuil- en paaiplaatsen voor vis). De ratio 
doorzicht/diepte voor de visgemeenschappen die worden gedomineerd door eurytopen ligt onder 0.45, de 
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ratio voor de plantminnende vis boven 0.65. Zoals gezegd heeft het verschil vooral te maken met het 
verschil in dimensies (diepte). Dat laat onverlet dat het verschil opvallend is en ook overeenkomt met 
kritische grenswaarden voor de omslag van troebel naar helder in ondiepe watersystemen! 
 
Figuur 4.5. Gemiddelde waarde van de diepte, doorzicht en de ratio van doorzicht/diepte van de wateren per 

visgemeenschap.

 

 

4.4 Soortenrijkdom 
Het aantal soorten vertoont het duidelijkste verband met de dimensies van het watersysteem. Figuur 4.6 
laat het gemiddelde aantal soorten + standaarddeviatie zien van de wateren per breedteklasse. In de range 
van breedtes van kleiner dan 4 meter tot maximaal 16 meter breed, neemt het gemiddelde aantal soorten 
per traject vrijwel lineair toe van ongeveer 4 tot ruim 13. In de bredere wateren neemt het juist weer af. Dat 
het aantal soorten in de vangst toeneemt heeft naar verwachting te maken met een toename van zowel de 
habitatdiversiteit als de connectiviteit. Grotere en diepere wateren hebben in principe meer habitats en 
kunnen daarom meer soorten herbergen. Aan de andere kant is het zo dat de grotere wateren ook vaak 
weer uniformer zijn, bijvoorbeeld door beschoeiing en door het ontbreken van vegetatie, en dus minder 
habitats herbergen. Wellicht verklaard dit de afname van het aantal soorten bij de wateren groter dan 16 
meter breed.  
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Figuur 4.6. Gemiddeld aantal soorten en standaarddeviatie per breedteklasse van de bemonsterde wateren. 

 

 

4.5 Visbiomassa in relatie tot trofiegraad 
De totale visbiomassa van een water is vaak een weerspiegeling van de trofiegraad van dat water. Hoe 
hoger de trofiegraad des te productiever de levensgemeenschap en des te hoger de visbiomassa. Hanson & 
Legget (1982) beschreven de relatie tussen het totaal-fosfaatgehalte van een water en de totale visbiomassa 
in kg/ha. De door hen gevonden relatie gaat echter alleen op in wateren die door fosfaat in hun 
productiviteit zijn beperkt (fosfaat-gelimiteerd). Wanneer andere stoffen zoals stikstofverbindingen (N) 
beperkend zijn of extreme omstandigheden bestaan zoals een hoog zoutgehalte of zuurstofarme 
omstandigheden gaat deze relatie niet op. Het is van belang om inzicht te hebben in de factoren die de 
productiviteit van een water bepalen omdat het inzicht geeft in het functioneren van een systeem en een 
middel om hierin te sturen. De bestandsschattingen van de visstand vormen daarmee een handvat om de 
productiviteit te onderzoeken. In onderstaande wordt dit verder uitgewerkt. 
 
De relatie tussen totaal-fosfaat en visbiomassa staat weergegeven in afbeelding 4.7. In deze afbeelding zijn 
tevens de visbiomassa’s en fosfaatgehalten van de bemonsterde wateren opgenomen. Daartoe zijn de 
gegevens geclusterd op het niveau van afvoergebieden. De afbeelding laat zien dat voor de meeste van de 
bemonsterde wateren de geschatte visbiomassa (veel) lager ligt dan op basis van de relatie van Hanson & 
Legget verwacht mag worden (alle punten liggen onder de curve met uitzondering van enkele afwijkende 
locaties). Hieruit kan worden afgeleid dat fosfaat in de meeste gevallen niet limiterend is. Omdat de visstand 
laat zien dat lokaal de zuurstofhuishouding wel eens een probleem kan zijn (hoog aandeel soorten die 
tolerant zijn voor lage zuurstofgehalten, met name zeelt), zijn de waarnemingen gelabeld met het laagst 
gemeten zuurstofgehalte. Daaruit blijkt dat lage zuurstofgehalten inderdaad vaak corresponderen met lage 
visbiomassa’s. De hoogste fosfaatgehalten worden ook aangetroffen in watersystemen met periodiek lage 
zuurstofgehalten. Zoals de figuur laat zien zijn er ook enkele wateren met vrij lage fosfaatgehalten en 
relatief hoge visbiomassa’s en soms ook periodiek zeer lage zuurstofgehalten (Kanaleneiland en Klop). Daar 
kan weer iets anders aan de hand zijn, zoals doorspoeling met water uit o.a. de Kromme Rijn. Dat water is 
uiteindelijk uit de Lek afkomstig en relatief nutriëntenarm. De waterbodem kan echter zeer voedselrijk zijn 
en periodiek kunnen lage zuurstofgehalten optreden, bijvoorbeeld door overstorten. De visstand wordt dan 
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vaak gedomineerd door benthivore vis (grotere brasem en karper) en laat zien dat de bodem voedselrijk is. 
Al met al blijkt echter ook uit deze figuur, zoals ook al eerder opgemerkt, dat de visbiomassa’s overwegend 
aan de lage kant zijn, zeker gezien de trofiegraad van het water. Dit verdient in een eventuele 
vervolganalyse zeker aandacht! 
 
Figuur 4.7. Relatie tussen het totaal-fosfaatgehalte en de visbiomassa volgens Hanson & Legget (1982). In de 

afbeelding zijn tevens zijn de gemiddelde fosfaatgehalten en geschatte visbiomassa’s per afvoergebied 

weergegeven. 
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4.6 Vóórkomen van paling in relatie tot migratiebarrières 
Bij de karakterisering van de visstand van de afvoergebieden bleek al dat de paling in veel gevallen niet is 
aangetroffen in de vangst. De reden hiervoor heeft zeker te maken met de aanwezigheid van 
migratiebarrières in het watersysteem. Paling is een soort die in principe in ieder watertype kan voorkomen, 
mits hij er kan komen. Daarnaast is er in het verleden natuurlijk veel paling uitgezet. Het vóórkomen van 
paling is in dat opzicht altijd lastig te duiden. Toch zijn er in het beheergebied van HDSR enkele duidelijke 
patronen zichtbaar in de áán- en afwezigheid van paling in de vangst. Er is geprobeerd deze te relateren aan 
de aanwezigheid van migratiebarrières. Figuur 4.8 laat zowel het voorkomen van aal zien als de 
migratieknelpunten en de status van de aanpak van deze knelpunten ten tijde van het schrijven van 
voorliggend rapport. 
 
Figuur 4.8. Voorkomen van aal op trajectniveau en status van de aanpak (medio 2013) van bekende 

migratieknelpunten in het beheergebied van HDSR. 

 
 
De figuur laat zien dat er vooral in de Kromme Rijn - Honswijk en Langbroekerwetering veel knelpunten zijn 
opgelost. Hier wordt ook op veel plaatsen aal aangetroffen, vaak in redelijke aantallen. In de 
Langbroekerwetering wordt echter(vrijwel) geen aal aangetroffen, dit is opvallend. Verder is dit een relatief 
soortenrijk water en de barrières zijn al geruime tijd passeerbaar gemaakt. Mogelijk heeft dit eerder te 
maken met habitatgeschiktheid en/of voedselbeschikbaarheid, hoewel paling weinig kritisch is. Verder valt 
de Lopikerwaard op, waar vrijwel nergens paling is aangetroffen. Hier is ook vrijwel geen van de barrières 
nog aangepakt. Verder is hier de laatste jaren wel op aal gevist maar heeft niet of nauwelijks uitzet 
plaatsgevonden. In de interviews (hoofdstuk 5) wordt daar ook op ingegaan. In de overige gebieden lijkt aal 
zich toch vooral tot de grotere (boezem)wateren te beperken. 
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5 Interviews 

 
Op woensdag 15 mei 2013 zijn de betrokkenen vanuit sport- en beroepsvisserij in het beheergebied van 
Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden geïnterviewd. Om gebruik te maken van de gebiedskennis van 
de visserijsector zijn, in overleg met de Visstand Beheer Commissie De Stichtse Rijnlanden (VBC-DSR), vier 
coördinatoren benoemd om deze kennis over te dragen. De coördinator van de beroepsvisserij is Kees 
Burger, een voormalig beroepsvisser in het beheergebied van hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden 
met ruim 50 jaar aan gebiedskennis. De coördinatoren van de sportvisserij zijn Frans Schulte (Oude 
Rijngebied), Simon Dekker (Kromme Rijngebied) en Richard Trofimowicz (Stedelijk water omgeving Utrecht, 
Leidse Rijn en Nieuwegein). De basis van de interviews vormt de vragenlijst die in bijlage III is opgenomen. 
Deze vragenlijst is gebaseerd op de interviews die destijds zijn gehouden voor het visstandbeheerplan 
Lopikerwaard (Bosveld, et. al., 2012). De vragenlijst uit bijlage III is tijdens de interviews als rode draad 
gebruikt. Voor de uitwerking van de visie van de sportvisserij zijn ook de ingestuurde antwoorden op de 
enquêtes gebruikt van: 
- Hengelsportvereniging Maarssen; 
- ’s-Gravenhaagse Hengelsportvereniging (Oude Rijngebied); 
- Hengelsportvereniging De Rijnstreek (Oude Rijngebied); 
- Vliegvissersgezelschap Lange Weide; 
- Hengelsportvereniging De Lopikerwaard. 

 
Het conceptverslag van de interviews is door alle geïnterviewden van commentaar voorzien, wat is verwerkt 
in onderstaande versie. De bevindingen uit de interviews, ook die van de Lopikerwaard (Bosveld, et. al., 
2012), zijn meegenomen in de synthese aan het eind van dit rapport. 
 
Beroepsvisser Kees Burger 

 
Beroepsvisserij 

In het beheergebied van hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden wordt door de beroepvisserij met een 
aantal verschillende vangtuigen gevist (fuik, dobber, hoekwant, elektrisch, zegen en wargarens). De 
doelsoorten zijn met name, zeelt, snoek, snoekbaars, karper en paling. De heer Burger heeft in het verleden 
in een aantal polders en fortgrachten pootaal, glasaal en karper uitgezet. Pootaal en glasaal zijn in de 
polders Papekop/Diemerbroek, Willige Langerak, Vliet en Dijkveld, Rozendaal en Ruige Weide uitgezet. 
Daarnaast heeft de heer Burger ook in alle door hem beviste fortgrachten aaltjes uitgezet. Karper is uitgezet 
in de polder Willige Langerak en in de forten Lunetten, fort Snel, fort Rhijnauwen, De Bilt (n-zijde) en fort 
Honswijk. 
 
Helder water en waterplanten 

Over de jaren heeft de heer Burger veel zien veranderen in het gebied. Het water in met name de grotere 
watergangen is veel helderder geworden en de hoeveelheden waterplanten zijn toegenomen. De diversiteit 
aan waterplanten is volgens de heer Burger echter laag.  
 
Waterkwaliteit 

Ook de waterkwaliteit is aan verandering onderhevig. In het verleden werd ‘gezond’ water direct vanuit de 
Hollandse IJssel in de polders ten zuiden van Oudewater ingelaten. Tegenwoordig wordt water uit de Lek 
ingelaten. Dit water stroomt echter eerst door een aantal andere poldersystemen voordat het in deze polders 
stroomt. De heer Burger is van mening dat het water hierdoor wordt ‘uitgeput’. M.a.w. als het water 
eenmaal deze polders instroomt, is het kwalitatief arm water met een zeer laag zuurstofgehalte. 
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Visstand en visstandbeheer 

Tot aan de beëindiging van zijn visserijactiviteiten, merkte de heer Burger dat de grootte van de vangsten 
en de vangstsamenstelling veranderden: 
- de vangsten van alle soorten liepen terug, maar met name de hoeveelheden brasem namen af; 
- de soortendiversiteit in het gebied is volgens de heer Burger ook afgenomen. Een soort als de 

kroeskarper is veelal uit het gebied verdwenen. In de jaren dat zijn vader nog viste, golden kwabaal (tot 
ongeveer 1940) en grote modderkruiper (tot ongeveer 1965) zelfs als een normale bijvangst in de 
polders; 

- een toename in plantminnende vissoorten (hoeveelheden waterplanten nemen immers ook toe) heeft hij 
niet waargenomen. Hij is in de veronderstelling dat de homogeniteit van de aanwezige plantensoorten 
hieraan ten grondslag ligt. Het biotoop voor de vis is soortenarmer dan voorheen; 

- de aanwas van vis is goed. Elk jaar lijkt er voldoende jonge vis aanwezig te zijn. Vissen met een lengte 
van 12-35 cm ontbreken echter in een groot aantal wateren. Aalscholverpredatie is hier volgens de heer 
Burger de oorzaak van (zie Vissterfte); 

- de conditie van de vis in het gebied is onveranderd goed gebleven. Ze hebben genoeg te eten. Sterfte 
door voedseltekort heeft hij nog nooit waargenomen.  

 
Volgens de heer Burger vormt het visstandbeheer een knelpunt voor de vis: 
- er vindt minder uitzet (van met name aal) plaats in vergelijking met vroeger. Hierdoor worden er lagere 

biomassa’s en aantallen aangetroffen; 
- veel watergangen zijn onnatuurlijk ingericht en worden onnatuurlijk beheerd. Hierdoor is er weinig 

variatie in vishabitat. Als voorbeeld: maalvlieten zijn vaak kale rechtlijnige wateren, en de Leidse Rijn, 
Gr. Heycop, Kromme Rijn en Hollandse IJssel hebben door de vele beschoeiingen vaak onnatuurlijke 
oevers; 

- daarnaast is hij van mening dat het beleid van het hoogheemraadschap ten aanzien van visuitzet star is. 
O.a. uitzet ten behoeve van visstandherstel (na bijvoorbeeld wintersterfte) heeft hieronder te lijden. 
Toestemming verkrijgen om karper uit te zetten is lastig; 

 
Aal 

Volgens de heer Burger is het slecht gesteld met de aal in de polders en andere watertypen. Volgens hem 
ligt dit niet aan de voedselbeschikbaarheid of een gebrek aan habitat. Het komt voornamelijk doordat: 
- de natuurlijke intrek van jonge aal beperkt is door barrières; 
- veel schieraal sterft bij de uittrek vanuit de polders richting de rivieren door visonvriendelijke gemalen; 
- geringe beschikbaarheid en te hoge prijzen van glasaal en pootaal voor uitzet. 
 
In het verleden is een plan ontwikkeld om een aalreservaat in de Lopikerwaard in te stellen. Het plan is 
echter doodgebloed. De heer Burger is echter nog steeds van mening dat een aalreservaat nog steeds 
belangrijk kan zijn als onderdeel van het aalherstelplan. Daarnaast merkt hij op dat het vangen van 
schieralen voor gemalen om ze vervolgens over de dijk te zetten een goede optie is om de uitrek van 
schieraal te verbeteren. Daarnaast heeft het visvriendelijk maken van gemalen volgens hem ook prioriteit. 
 
Vishabitat 

Er is volgens de heer Burger over het algemeen gezien voldoende geschikt habitat voor alle leeftijdsstadia 
van vis aanwezig in het beheergebied. Kleine vis wordt voornamelijk aangetroffen op ondiepe en beschutte 
(planten) plaatsen. In de winter verzamelen de grotere vissen zich op diepe plaatsen. Gedurende de zomer 
is de vis verspreid over het watersysteem. Voor rheofiele vissoorten voldoen alleen de rivieren als geschikt 
habitat. Dit zijn de enige watergangen in het gebied die stromen (enkele uitzonderingen daargelaten).  
 
De heer Burger heeft echter enkele knelpunten m.b.t. vishabitat waargenomen in de rivieren 
- er is weinig habitat van rheofiele vis. Alleen de Kromme Rijn is een (snelstromende) rivier. De Oude Rijn, 

de Hollandse IJssel, enz. stromen nauwelijks en worden dus door de heer Burger niet gezien als rivieren 
die geschikt zijn voor rheofiele vissen; 
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- sommige rivieren in het gebied zijn volgens de heer Burger minder geschikt voor vis. Dit komt omdat er 
weinig beschutting en paaisubstraat in de vorm van planten aanwezig is. Grote delen van de oevers zijn 
namelijk beschoeid; 

- in de polders worden grote hoeveelheden kleine vis uitgemalen vanwege de (te) grote capaciteit van 
sommige gemalen; 

- de dichte begroeiing met kroos waterplanten vormt in sommige delen van de polder een probleem. Deze 
begroeiing is lokaal zo dicht dat het volledige oppervlak of zelfs de volledige waterkolom met planten zijn 
bedekt/gevuld. Hierdoor kan gedurende de zomermaanden zuurstofloosheid optreden (zie Vissterfte); 

- er zijn weinig diepe plekken in het gebied waar vis kan overwinteren. Bij strenge winters met ijsvorming 
en sneeuwval kan zuurstofloosheid optreden in ondiepe delen (zie Vissterfte); 

- het gebied wordt gekenmerkt door hoog- en laagwatergebieden. Rond bebouwing wordt het water (door 
middel van stuwen en dammen) hoog gehouden om paalrot te voorkomen. Dit zijn voornamelijk 
hoofdwatergangen. In de polder wordt het water juist laag gehouden om de akkers droog te houden. 
Deze watergangen betreffen voornamelijk poldersloten en haarvaten. Daarnaast komt het vaak voor dat 
boeren dammen in poldersloten maken. Tussen de gebieden is slechts beperkte vismigratie mogelijk 
(enkel waar vistrappen zijn aangelegd), waardoor versnippering van habitat veelvuldig voorkomt.  

 
Als oplossingen geeft de heer Burger aan om de stroomsnelheden bij gemalen te verminderen. Daarnaast 
dient overmatige plantengroei verwijderd te worden ter voorkoming van zomersterfte en dienen diepe delen 
gebaggerd te worden om wintersterftes te voorkomen. 
 
Vismigratie  

Zoals eerder vermeld resulteren de vele dammetjes, stuwen en gemalen in een beperkte migratie van vis 
van en naar het gebied, alsmede ook in het gebied zelf. Daarnaast gaf de heer Burger aan dat de kooien van 
de bestrijders van muskusratten ook voor een beperkte vismigratie zorgen. Deze worden namelijk over de 
gehele breedte van de watergang neergezet. Hij heeft in het voorjaar regelmatig (beschadigde) snoek in de 
kooien aangetroffen. Soms flinke aantallen. De vissen worden wel levend terug gezet maar hebben volgens 
de heer Burger zeer weinig kans op overleving. 
 
De heer Burger beoordeeld dat er op dit moment minder vismigratie plaatsvindt in vergelijking met vroeger. 
In het verleden werden er regelmatig botten (diadrome soort) gevangen. Deze soort wordt momenteel 
nauwelijks aangetroffen. Daarnaast nam hij in het verleden grote hoeveelheden migrerende snoek, glasaal 
en driedoornige stekelbaars waar voor de sluis in Oudewater. Deze migratiepieken zijn nu verdwenen. Op 
locaties waar wel migratie plaatsvindt, o.a. vanuit de Lek naar achterliggende wateren, neemt hij grotere 
hoeveelheden (regionaal) migrerende soorten waar zoals paling, snoekbaars, krabben en kreeften.  
 
De heer Burger heeft een aantal mogelijke redenen voor de geringe migratie benoemd: 
- de belangrijke migratieroutes tussen de (grote) rivieren en polder worden onderbroken door barrières;  
- waterinlaat vindt niet meer direct plaats vanuit de Hollandse IJssel, maar uit de Lek. Omdat het water 

eerst door een aantal andere polders stroomt, blijft vis in die polders hangen en migreert niet verder; 
- bij verwijdering van bruggen worden veel duikers met een (te) kleine diameter aangelegd. Hierdoor is 

vis minder/niet in staat tussen watergangen te migreren; 
- op sommige locaties zijn veel peilvakken aanwezig. Ook dit belemmert de migratie van vis tussen 

watergangen. 
 
Vissterfte 

In het beheergebied van hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden komt vissterfte voor. De heer Burger 
heeft in zijn jaren als beroepsvisser de volgende oorzaken van vissterfte meegemaakt: 
 
- Aalscholvers 
Vissterfte door aalscholverpredatie heeft met name invloed op heldere wateren met weinig beschutting. 
Echter, in het gehele gebied in het effect van aalscholvers merkbaar. Op veel wateren in de lengteklasse 12-
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35 cm vrijwel geheel afwezig. Volgens de heer Burger is dit echt een probleem dat opgelost moet worden. 
Het beheren van de populatie d.m.v. afschieten is volgens hem de meest effectieve manier. 
 
- Zuurstofloosheid 
Zuurstofloosheid kan door verschillende redenen optreden, te weten lozingen (riooloverstort, gier, 
bestrijdingsmiddelen), onderhoud bij hoge watertemperaturen (opgewerveld bodemmateriaal dat gaat 
rotten), sneeuwval op een ijspakket, hoge dichtheden aan planten/kroos (rotting en zuurstofvraag bij nacht) 
en afspoeling van meststoffen bij hevige regenval. Door tijdelijke zuurstofloosheid van het water kan hoge 
vissterfte optreden. Dit heeft lokaal een groot effect. Normaliter heeft het weinig effect op de gehele 
visstand in het gebied. De heer Burger heeft in het verleden echter wel meegemaakt dat een lozing door een 
groot deel van het watersysteem getrokken werd omdat gemaal aan het uitmalen was. Dit veroorzaakte dan 
ook massale vissterfte in een groot deel van het watersysteem. De heer Burger heeft enkele mogelijk 
oplossingen benoemd om vissterfte te voorkomen: 
- Vissterfte bij maaien en baggeren van watergangen kan grotendeels voorkomen worden. De heer Burger 

vindt namelijk de huidige aanpak (geen onderhoud bij hoge watertemperaturen) niet voldoende. Volgens 
hem moet het zuurstofgehalte in het water leidend zijn bij het toestaan van onderhoud; 

- Vissterfte door sneeuwval op een ijspakket kan voorkomen worden door voldoende diepe plekken in de 
watergangen te graven. Momenteel worden enkel de hoofdwatergangen gebaggerd. Zijwateren, waarbij 
het onderhoud vaak onder verantwoordelijkheid van de boeren valt, worden niet of nauwelijks 
onderhouden. Deze zijn veelal ondiep, wat wintersterfte in de hand werkt. Uitbaggeren van zijwateren 
moet volgens de heer Burger ook prioriteit hebben; 

- hoge dichtheden aan planten en kroos moeten verwijderd worden.  
 
- Stroperij  
Stroperij vindt volgens de heer Burger op kleine schaal plaats veelal door Oost-Europeanen. Met namen 
wateren waar karper zwemt worden bevist. Karper is namelijk een hoog gewaardeerde consumptievis voor 
Oost-Europeanen. Het effect van deze stroperij is meestal gering maar kan lokaal een grootschalig effect 
hebben op de visstand. De heer Burger vindt dat het geen taak van het hoogheemraadschap is om hier op te 
controleren. Het hoogheemraadschap zou wel een verbod in kunnen stellen om met motorboten in kleine ( 
polder)wateren te varen ter voorkoming van stroperij en andere ongemakken. 
 
Exoten 

Sinds een aantal jaren is er een toename waarneembaar in exotische diersoorten in de polder- en 
boezemwateren. Met namen de Chinese wolhandkrab, Amerikaanse rivierkreeften en enkele grondelsoorten 
worden regelmatig aangetroffen. De krabben en kreeften (rode en geknobbelde Amerikaanse rivierkreeft) 
komen met name in de rivieren en hoofdwatergangen voor. In enkele polderwateren komen rivierkreeften 
lokaal met hoge dichtheden voor. In de fortgrachten komen slechts enkele rode Amerikaanse rivierkreeften 
voor. Op basis van vangsten en waarnemingen denk de heer Burger dat de geknobbelde Amerikaanse 
rivierkreeft op zijn retour is. Hij heeft nog geen negatieve effecten van exoten op de visstand waar kunnen 
nemen.  
 
Onderzoek en monitoring 

Volgens de heer Burger is er meer onderzoek naar de visstand nodig. Onderzoeken, die op dit moment één 
keer in de drie of zes jaar worden uitgevoerd, zijn slechts een momentopname van de visstand. Daarnaast 
worden ze volgens de heer Burger uitgevoerd door mensen die het gebied niet goed kennen en minder 
materiaal en visserijkennis hebben. Meer samenwerking met beroepsvissers en meer frequent onderzoek 
geven een beter inzicht in de veranderingen in de visstand. 
 
Tot slot heeft de heer Burger de volgende overige knelpunten benoemd ten aanzien van de visstand: 
- sloten rondom percelen waar maïs verbouwd wordt worden meestal niet geschoond. Hij vraagt zich af of 

hier schouw plaatsvindt; 
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- bruggen worden in de polders vaak vervangen door dammen. Dit is ten nadele van de vismigratie. Als 
percelen op andere wijze worden ontsloten, zouden deze dammen weer verplicht verwijderd moeten 
worden; 

- de plannen voor benutting van schubvis volgens het beleidsplan voor de beroeps-binnenvisserij zijn nog 
steeds niet actueel. 

 

Sportvisserij (coördinatoren en hengelsportverenigingen) 

 
Bij de bijeenkomst met de sportvisserij waren Frans Schulte (Oude Rijngebied), Simon Dekker (Kromme 
Rijngebied), Richard Trofimowicz (Stedelijk water omgeving Utrecht, Leidse Rijn en Nieuwegein) en Peter 
Heuts (Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden) aanwezig. Tijdens de bijeenkomsten zijn ook de 
ingestuurde antwoorden van de verschillende hengelsportverenigingen ingebracht. 
  
Sportvisserij 

De sportvisserij in het beheergebied van hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden is divers. Er wordt 
zowel op roofvis als op witvis gevist, waarbij alle gangbare vistechnieken worden gebruikt. Ten behoeve van 
de sportvisserij en herstel van de visstand na vissterfte is door een enkele hengelsportvereniging vis 
uitgezet. Het betreft met name karper in hoeveelheden tot 640 kg per uitzet (HSV Maarssen). 
 
Helder water en waterplanten 

Zowel de coördinatoren als de hengelsportverenigingen bemerken een verandering in het doorzicht van het 
water en de hoeveelheid waterplanten. Op veel plekken in de polder en de boezem is het water de laatste 
jaren significant helderder geworden. Daarnaast is er op de meeste locaties een toename in aantallen 
waterplanten waargenomen. Voorbeelden zijn de Kromme Rijn, enkele fortgrachten en de stadswateren in 
Houten. Op enkele locaties groeien watergangen zelfs volledig dicht met waterplanten en kroos, met 
zuurstofloosheid en habitatverlies tot gevolg. 
 
De sportvisserij geeft aan dat de wijze waarop waterplanten worden verwijderd een knelpunt vormt. In 
primaire watergangen worden waterplanten uitgetrokken. In secundaire watergangen worden ze echter 
gesneden waardoor ze sneller terugkomen en overmatige plantengroei veroorzaken. 
 
Visstand en visstandbeheer 

Alle betrokken hengelsportverenigingen zijn het er over eens dat de visstand zowel in aantallen en 
biomassa’s achteruit is gegaan. Vooral de biomassa’s witvis, en dan met name brasem, zijn sterk 
verminderd. De aanwas van jonge vis is echter goed, alsmede de conditie van de vis. De sportvisserij heeft 
een aantal oorzaken en knelpunten benoemd die de achteruitgang in de visstand zouden kunnen verklaren: 
- helderder worden van het water (minder voedsel); 
- aalscholverpredatie op met name vis 10-30 cm; 
- invloed van beroepsvisserij. 
 
Daarnaast vindt de sportvisserij dat het beleid van het waterschap ten aanzien van visuitzet star is. In het 
voorjaar van 2012 is door uitspoeling van meststoffen in de biezenvelden veel vis gestorven. Een 
visstandbemonstering na de vissterfte liet zien dat weinig vis het had overleefd. Desondanks heeft het 
waterschap tot op heden nog geen toestemming verleend voor de uitzet van vis ten behoeve van 
visstandherstel. Het waterschap wil grondig onderzoek doen zodat er in de toekomst sneller gereageerd kan 
worden op eventuele vissterfte.  
 
In tegenstelling tot de heer Burger nemen de sportvissers een toename in aantallen snoek waar. Vooral op 
locaties die door baggeren helderder zijn geworden. Opvallend is dat op deze locaties geen toename in 
ruisvoorn wordt waargenomen. In de Oude Rijn zou volgens waarnemingen van de sportvisserij de ruisvoorn 
wel weer in opkomst zijn.   
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Aal 

De instelling van het aalreservaat in de Lopikerwaard is doodgebloed. Het project is stil komen te liggen 
doordat het toekennen van de viswateren niet snel genoeg gerealiseerd kon worden. Op dat moment was er 
dus geen viswater in de buurt van het beoogde reservaat, waardoor samenwerking met sport- en 
beroepsvisserij moeilijk van de grond kwam. Maatregelen en onderzoeken genoemd in het visplan 
Lopikerwaard werden niet uitgevoerd vanwege het zo laat uitgeven van de visrechten. De sportvisserij was 
alleen bereid om de heer Burger tegemoet te komen als het duidelijk was welk water aan de beroepsvisser 
werd toegezegd en welk water aan de sportvisserij. De visrechten zijn sinds 6 maanden bekend dus de 
mogelijkheden om het plan op te pakken zijn vergroot. De sportvisserij is van mening dat een aalreservaat 
zal bijdragen aan het herstel van de aal in het gebied.  
 
Vishabitat 

Volgens de sportvisserij is er in het gebied voldoende geschikt habitat voor de verschillende stadia van vis. 
De aanwas van jonge vis is goed. Ze worden met namen in de plantenrijke, ondiepe delen aangetroffen.  
 
Er worden door de sportvisserij een aantal knelpunten benoemd m.b.t. vishabitat: 
- tijdens onderhoudswerkzaamheden wordt veel gewenste vegetatie (gele lis, lelie) beschadigd. Er worden 

veel drijvende wortelstokken aangetroffen. Dit zorgt voor habitatverlies; 
- op enkele plaatsen is de watervegetatie zo dicht, dat vis het habitat niet meer kan gebruiken; 
- er is weinig dieptevariatie in het gebied waardoor vis in de zomer en winter kan sterven door 

zuurstofloosheid. 
 
Vismigratie  

Door de sportvisserij worden weinig migrerende vissoorten waargenomen. Op de Kromme Rijn wordt wel 
relatief veel winde aangetroffen. 
 
De sportvisserij heeft een aantal knelpunten benoemd m.b.t. vismigratie: 
- aan de rand van het gebied zijn staan enkele grote in- en uitlaatwerken. Niet al deze werken zijn 

(tweezijdig) vispasseerbaar. Hierdoor is de in- en uittrek van vis beperkt. De sportvisserij heeft bij het 
waterschap aangedrongen op vispasseerbaarheid en visvriendelijkheid van deze werken; 

- in veel watergangen zijn schotten aangebracht om water vast te houden of om ervoor te zorgen dat het 
water niet verder stijgt. Deze schotten belemmeren vismigratie tussen de verschillende watergangen. 

 
De vallen die door muskusrattenbestrijders over de volledige breedte van enkele watergangen zijn geplaatst, 
lijken weinig invloed op vismigratie en vissterfte te hebben. De vallen worden in de late winter of zeer vroeg 
in het voorjaar geplaatst, nog voor de migratie van de eerste soorten.  
 
Vissterfte 

Het waterschap en de VBC werken samen aan oplossingen voor vissterfte. Er kan namelijk veel misgaan van 
bestuurder tot en met uitvoerder. Vis wordt steeds belangrijker bij onderhoud en herinrichting. Ondanks de 
inspanningen vindt er nog steeds vissterfte plaats. Bronnen van vissterfte die door de sportvisserij zijn 
geïdentificeerd zijn de volgende: 
 
- Aalscholvers 
De invloed van aalscholverpredatie wordt groot geacht. De lengteklasse 10-30 cm ontbreekt op veel 
wateren. Het helder wordende water werkt predatie aalscholvers in de hand. Op een aantal wateren vindt 
weinig aalscholverpredatie plaats omdat er veel beschutting voor vis aanwezig is. Simon Dekker geeft aan 
dat er door hem juist minder aalscholvers in het Kromme Rijngebied worden waargenomen. Hij vraagt zich 
af of dat komt doordat er te weinig prooivis aanwezig is. Het aanbrengen van gaaskooien in het water is een 
goede mogelijkheid om predatie tegen te gaan. Nadeel is echter dat locaties met kooien moeilijk bevisbaar 
zijn voor sportvissers. De (her)inrichting van water biedt mogelijkheden om aalscholverpredatie te 
reduceren, maar het fysiek aanpakken van aalscholvers (afschieten) heeft de voorkeur. 
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- Zuurstofloosheid 
Zuurstofloosheid treedt met name op in plantenrijke delen in de zomer en ondiepe delen in de winter: 
- de sportvisserij geeft aan dat met name in de woonwijken weinig diepe delen aanwezig zijn. Het graven 

van diepe stukken heeft prioriteit. Op een aantal locaties worden alleen de hoofdwatergangen 
uitgebaggerd. De zijwateren worden overgeslagen. Hierdoor loopt slib vanuit de zijwateren de 
uitgebaggerde delen in, waardoor het uitdiepen weer teniet wordt gedaan. In veenweidegebied is 
uitbaggeren lastig omdat de gegraven delen weer vollopen met veen en slib. Vissterfte heeft vooral een 
lokaal (watergang) karakter, waarbij wel grote delen de aanwezige visstand kunnen verdwijnen; 

- in de zomermaanden treedt lokaal vissterfte op. Als voorbeeld wordt de Benschopperwetering 
aangegeven. De oorzaak wordt gezocht bij de massale kroosophoping, waardoor het zuurstofgehalte in 
het water sterk daalt. Door de sportvisserij is drie jaar achtereen maandelijks gecontroleerd op 
kroosbedekking en zuurstofgehaltes. De resultaten in de Benschopperwetering waren erg slecht. Het 
waterschap heeft hier regelmatig dode vis moeten verwijderen. Hierdoor is de visstand in de wetering 
erg slecht. Opvallend is dat er een aantal jaar terug geen vissterfte plaatsvond. Als oplossing noemt de 
sportvisserij het afsluiten van zuurstofloze wateren voor vis (rooster voor een duiker, schot plaatsen).  

 
- Stroperij  
Visstroperij heeft volgens de sportvisserij vooral een effect op de wateren waar het plaatsvindt. Met name 
karper en roofvis worden in een aantal wateren zwaar bevist, met alle gevolgen voor de visstand van dien.  
 
Exoten 

De sportvissers nemen met enige regelmaat exoten waar in het gebied. Met namen de Chinese wolhandkrab, 
Amerikaanse rivierkreeften en grondels worden waargenomen. Deze diersoorten worden voornamelijk in de 
rivieren aangetroffen, maar lokaal komen ze in de polder in hoge dichtheden voor. Bij 
baggerwerkzaamheden in de Kromme Rijn heeft Simon Dekker zelfs enkele tientallen kreeften per enkele 
meters uitgebaggerd slib waargenomen. Desondanks is de sportvisserij van mening dat de aantallen 
rivierkreeften afnemen. De sportvisserij heeft nog geen invloed waargenomen van deze exoten op de 
visstand. In de Kamerikse Wetering worden wel veel losse waterplantendelen aangetroffen waarvan wordt 
aangenomen dat ze door kreeften zijn losgeknipt. 
 
Onderzoek en monitoring 

De sportvisserij is van mening dat er meer frequent onderzoek uitgevoerd moet worden als blijkt dat 
hengelvangsten achterblijven bij voorgaande jaren. Dit is namelijk een indicatie dat de visstand aan 
verandering onderhevig is. Voor goed visstandbeheer is het van belang te weten hoe de huidige visstand is 
opgebouwd en wat de potenties van de visstand zijn. Daarnaast wordt benadrukt dat onderzoek naar de 
mate van aalscholverpredatie gewenst is. 
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6 KRW-beoordeling 

6.1 Toetsing aan de KRW maatlatten 
In tabel 6.1 en 6.2 zijn de resultaten van de toetsing van de visstand aan de KRW maatlatten van 

respectievelijk de M-typen en de R-typen (alleen Kromme Rijn) weergegeven. Getoetst is met QBWAT versie 

5.12 en met de maatlatten van 2012. Voor de toetsing zijn alle beschikbare en bruikbare data gebruikt, 

soms zijn er dus scores van meerdere jaren bepaald. 
 
Tabel 6.1. Resultaten toetsing visstand M-typen. De kolom “eqr” geeft de totale KRW score op de 

vissenmaatlat weer, de overige kolommen de scores van de deelmaatlatten. In de kolom “Aggregatie” is het 

aantal trajecten weergegeven waarop de beoordeling is gebaseerd. 

 

 
 

In het algemeen kan worden geconstateerd dat de toetsing van de M-typen overwegend goed uitpakt. De 
meeste wateren scoren goed (EKR > 0.6) of komen daar in de buurt. In een enkel geval (Westerlaak, 
Ravense Wetering en Binnenstad Utrecht, Doorslag, De Tol) pakt de score duidelijk lager uit. Van de 

legenda: EKR
>= 0.8 (zeer) goed

>= 0.6 goed
>= 0.4 matig

>= 0.2 ontoereikend
< 0.2 slecht
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deelmaatlatten scoort het aandeel brasem+karper vrijwel overal goed, de score voor het aantal 
plantminnende en migrerende soorten scoort vaak het laagst.  

Tabel 6.2. Resultaten toetsing visstand R-typen (Kromme Rijn). De kolom “Vissen eqr” geeft de totale KRW 

score op de vissenmaatlat weer, de overige kolommen de scores van de deelmaatlatten. In de kolom 

“Aggregatie” is het aantal trajecten weergegeven waarop de beoordeling is gebaseerd. 

 

 

Voor de Kromme Rijn is het verhaal volstrekt anders, hier scoort de visstand in alle opzichten slecht. Hierop 
wordt in 6.3 verder ingegaan. Figuur 6.1 geeft de KRW scores (totale score per traject) nog ruimtelijk weer. 

Figuur 6.1. KRW scores van de visstand per traject 

Omdat er voor het eerst gerekend is met de nieuwe maatlatten, is er ook een vergelijking gemaakt tussen 
de oude en de nieuwe maatlatscores (figuur 6.2). De oude scores zijn de door HDSR gerapporteerde scores, 
de nieuwe zijn zoals gezegd bepaald met de maatlatten van 2012.  

  

legenda: EKR
>= 0.8 (zeer) goed

>= 0.6 goed
>= 0.4 matig

>= 0.2 ontoereikend
< 0.2 slecht



Nico Jaarsma rapport HDSR01  Evaluatie visgegevens 2005-2012 d.d. 31 juli 2013 

 

49 

Figuur 6.2. Vergelijking toetsing oud en nieuw per jaar (links) en per KRW-type (zonder data 2007) rechts. 

 

De figuren laten enkele verschillen zien. In de linker figuur zijn de waarnemingen gelabeld met het 
bemonsteringsjaar. Te zien is dat de maatlatten van 2007 structureel hoger scoren. Het lijkt er sterk op dat 
de M-typen toen zijn getoetst met aantallen in plaats van met biomassa’s. De data van 2007 waren ook 
alleen in aantallen beschikbaar. Voor de toetsing met de maatlatten van 2012 zijn ze omgerekend naar 
biomassa’s met LG relaties. In de rechter figuur zijn de data van 2007 daarom achterwege gelaten, de 
waarnemingen zijn gelabeld met het KRW-type. Voor de overige jaren blijkt het effect van maatlat-
aanpassing. De nieuwe scores liggen meestal wat lager dan de oude. Dit bleek ook (sterker dan hier) uit een 
analyse van de data van het Hoogheemraadschap van Hollands Noorderkwartier (ongepubliceerde data). 

6.2 Afstand huidige visstand M-typen tot KRW-doelen 
De afstand van de visstand tot de KRW doelstelling voor de M-typen is in de meeste gevallen gering of nihil 
(reeds gehaald). Er zijn enkele uitzonderingen, zoals reeds genoemd (Westerlaak, Ravense Wetering en 
Binnenstad Utrecht, Doorslag, De Tol). Uit de karakterisering van de visstand van de afvoergebieden bleek 
ook al dat het aandeel brasem+karper maar op weinig plekken echt hoog is. In het algemeen zijn ook de 
visbiomassa’s aan de lage kant. Dit, samen met een opvallend hoge presentie van plantminnende soorten 
zoals kleine modderkuiper en ruisvoorn en een behoorlijke abundantie van soorten als zeelt en snoek, leidt 
tot overwegend goede scores.  

6.3 Afstand huidige visstand Kromme Rijn tot KRW-doelen 
In bijlage III is een analyse gemaakt van de visstand van de Kromme Rijn in het algemeen en in relatie tot 
de KRW doelen in het bijzonder. Hieruit blijkt dat de visstand van de Kromme Rijn op de huidige maatlat 
slecht scoort (EKR ligt tussen circa 0.07 en 0.15). De score is ook beduidend lager dan op de oude maatlat 
(EKR circa 0.35). De verwachting is niet dat dit in de toekomst veel beter zal worden. Dit ligt deels aan de 
opbouw van de maatlat. De deelmaatlatten zijn “relatief” gemaakt en daarmee erg gevoelig voor hoge 
aantallen niet rheofiele soorten en hoge aantallen individuen van eurytope soorten zoals baars en 
blankvoorn. Het ligt ook aan wat er mogelijk is in de Kromme Rijn en welk effect daarvan mag worden 
verwacht op de visstand. In hoofdstuk 7 wordt ingegaan op eventuele aanvullende maatregelen. Afgezien 
daarvan wordt in de analyse beargumenteerd dat de maximale score die wordt verwacht rond, of zelfs lager 
dan, EKR = 0.3 ligt. Opties om hiermee om te gaan zijn: 
• Toepassen huidige maatlat en verlaging doelstelling (GEP) op basis van maximaal haalbare score (MEP) 

van circa 0.3. Dit levert echter een maatlat op met beperkte gevoeligheid (geringe bandbreedte); 
• Wijziging KRW-type (bijv. kanaal-type ipv. R6), dit gaat echter volledig voorbij aan het stromend water 

karakter van de Kromme Rijn en is om die reden niet wenselijk. 
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Afgezien van bovenstaande over de KRW-toetsing, is de visstand van de Kromme Rijn erg divers (hoogste 
aantal soorten in het beheergebied). Dit laat zien dat de habitatdiversiteit van het water groot is. Verder lijkt 
de visstand van de Kromme Rijn ook sterk te veranderen in de periode 2006-2012. Het is van belang om 
inzicht te hebben in de oorzaken van deze veranderingen, met het oog op het stellen van realistische doelen 
en maatregelen.  
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7 Synthese 

 

7.1 Kwaliteit van de visstandgegevens 
Alvorens op de resultaten uit de voorgaande hoofdstukken in te gaan, wordt hier nog even kort ingegaan op 
de kwaliteit van de visstandgegevens die de basis vormen voor de analyse en beoordeling van de visstand. 
De in dit project gebruikte visstandgegevens zijn op een verregaand gestandaardiseerde wijze verzameld, 
het is daarmee een waardevolle dataset. De gevolgde werkwijze is beschreven in het handboek 
Hydrobiologie (Bijkerk red. , 2010) en het handboek visstandbemonstering en –beoordeling (STOWA, 2003). 
Ondanks de grote mate van standaardisering van de bemonsteringen is er echter altijd sprake van 
fluctuaties in de visstand in de tijd en van ruimtelijke variatie. Een bemonstering die een dag / week / 
maand / jaar later of een stukje verderop wordt uitgevoerd, kan alweer een ander beeld opleveren. Het is 
van belang dit te beseffen en in de interpretatie mee te nemen. Desalniettemin heeft de methode zich in het 
verleden meermaals bewezen. Zo liet een vergelijking tussen met deze methode geschatte visbestanden en 
daadwerkelijk aanwezige visbestanden sterke overeenkomsten zien (Kampen et. al., 2006). Ook lieten 
bemonsteringen die meerdere jaren achter elkaar in het Veluwemeer zijn uitgevoerd, logische 
ontwikkelingen zien in de visstand (Jaarsma, et. al., 2007). Dit geeft vertrouwen in de robuustheid van de 
bemonsteringsmethode. Mogelijk is de variatie in ruimte en tijd in lijnvormige wateren (sloten, kanalen en 
rivieren) wel groter dan in meren en plassen. Dit is voor zover bekend echter nooit goed onderzocht en 
verdient nadere aandacht. Al met al is de kwaliteit van de gebruikte dataset echter hoog. 
 

7.2 Analyse van de visstand 
De analyse van de visstand van het beheergebied van HDSR en de analyse van de visstand in relatie tot de 
milieufactoren heeft enkele patronen aan het licht gebracht. Onderstaand worden deze besproken. 
 
Visstand algemeen 

In totaal zijn in het beheergebied van HDSR 34 vissoorten aangetroffen (excl. hybride). Enkele soorten 
worden opvallend vaak aangetroffen zoals ruisvoorn, kleine modderkruiper, bittervoorn en vetje. Aal wordt 
juist opvallend weinig aangetroffen. In de beschouwde periode zijn exoten in opkomst, dit zijn vooral de 
Ponto-Kaspische grondels (marmergrondel, Kesslers grondel, zwartbek grondel, pontische stroomgrondel) en 
de roofblei. Deze soorten worden meestal het eerst aangetroffen op de locaties nabij de verbindingen 
(inlaatpunten) met de  Lek, Amsterdam Rijnkanaal en het Merwedekanaal. 
 
Clustering van visstandgegevens laat zien dat de visgemeenschappen die op basis van de relatieve biomassa 
worden aangetroffen, sterk lijken op de gemeenschappen die elders zijn gevonden. 0+ vis wordt op de 
meeste plaatsen wel aangetroffen, de gemeenschappen zijn echter duidelijk verschillend tussen wateren en 
er is sprake van een herkenbaar ruimtelijk patroon.  
 
Visstand in relatie tot milieukenmerken 

Op basis van de analyse van de visstand in relatie tot milieufactoren blijkt: 
- Duidelijke en logische ruimtelijke spreiding in visstanden; 
- Het voorkomen van vis hangt samen met specifieke omstandigheden zoals rivierinvloed, oeverkwaliteit, 

plantenrijkdom, zuurstofhuishouding, de mate van isolatie etc.; 
- De visgemeenschappen vertonen een duidelijk en logisch verband met de helderheid en diepte 

(doorzicht/diepte) en met de plantenrijkdom. Zeelt-kroeskarper wordt geassocieerd met hoge 
bedekkingen van submerse vegetatie en met name kroos; 

- In aantal gevallen indiceert vis goede waterkwaliteit en inrichting (m.n. de clusters vetje en de 
visgemeenschap ruisvoorn-snoek); 

- Lokaal zijn er aandachtpunten voor wat betreft de mate van isolatie, waterkwaliteit en inrichting. Dit 
geldt vooral voor de wateren waar aal ontbreekt (dit kan wijzen op een slechte connectiviteit), wateren 
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die worden gekenmerkt door een visgemeenschap zeelt-kroeskarper (dit wijst op problemen in de 
zuurstofhuishouding, kroos), relatief soortenarme wateren (dit wijst op een geringe habitatdiversiteit) en 
wateren met een hoog aandeel brasem+karper (dit wijst op hoge voedselrijkdom). 

De analyse van de visstand in relatie tot het milieu liet ook een gradiënt zien in de visstand die sterk 
samenhangt met het zomergemiddelde nitraatgehalte van de wateren. Dit is opvallend, nitraat moet in dit 
geval worden gezien als indicator voor vele andere gradiënten in het watersysteem. Onderstaand is dit 
schematisch weergegeven.  

 
 
Bij een studie naar het ecologisch functioneren van de wateren in het beheergebied van waterschap 
Rivierenland werd iets vergelijkbaars gevonden. Hier vertoonden de gehalten van nitraat en ammonium een 
duidelijke oost-west gradiënt, die samenhing met het bodemtype (van zand via klei naar veen) en de mate 
van rivierinvloed (van veel naar gering). Een hoog nitraatgehalte staat voor minerale bodems en veel 
rivierinvloed en een gering nitraatgehalte voor stagnante organische milieus. Dit is ook vanuit 
(vis)ecologisch opzicht een zeer relevante bevinding. 
 

Hoofdwatertypen met kenmerkende visstand binnen het beheergebied 

Binnen het beheergebied van HDSR kan onderscheid worden gemaakt in verschillende wateren met een 
specifiek milieu en een kenmerkende visstand. Zoals al blijkt uit bovenstaande constateringen over de relatie 
tussen vis en milieu, spelen gradiënten in de mate van stroming, dimensies, isolatie, plantenrijkdom en 
productiviteit daarin een belangrijke rol. Op basis van de analyse van de visstandgegevens kunnen globaal 
de volgende hoofdwatertypen en hoofdwatersystemen worden onderscheiden: 
- Kromme Rijn: wordt gevoed door de Lek, breed en matig stromend, vrij plantenrijk en slibrijk: een zeer 

soortenrijke visstand met enkele rheofiele soorten. Lokaal en in bepaalde jaren worden zeer hoge 
visbiomassa’s aangetroffen, eurytopen zijn dominant, brasem in biomassa en baars+blankvoorn in 
aantallen. De KRW score is slecht, dit is het gevolg van een beperkt aantal en beperkte presentie van 
rheofiele soorten in combinatie met het hoge aantal overige soorten en de dominantie van baars en 
blankvoorn (die rest van de visstand overschaduwen); 

- Boezem: dit zijn een aantal grotere wateren (Hollandse IJssel, Oude Rijn, Merwedekanaal, Grecht, 
Wiericke’s, ..) die onderling en met de rivieren in verbinding staan. Overwegend treft men vrij lage 
biomassa’s en dominantie van eurytope soorten aan. Vaak zijn ze wel soortenrijk en aal komt hier 
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frequent voor. De Lange Linschoten en Montfoortse Vaart vallen hier ook onder maar hebben een wat 
afwijkende visstand in verband met geringere dimensies en/of een afwijkend milieu; 

- Hoofdwatergangen afvoergebieden: de visstand is wisselend van brasem- of karpergedomineerde, vrij 
soortenarme en plantenarme troebele wateren tot vegetatierijke wateren met een diverse visstand.  

- Sterk saprobe polderwateren, met name in de veenpolders: organisch milieu, primaire productie en 
afbraakprocessen zijn dominant, daarmee samenhangend fluctuaties in zuurstofgehalten. Veelal ondiepe 
wateren (veel bagger?) met licht op de bodem (doorzicht/diepte > 0.6). Vaak zijn zeelt en/of snoek 
dominant, soms met zeer lage of juist zeer hoge biomassa’s. Visstand scoort voor de KRW vaak goed, 
maar is niet altijd evenwichtig; 

- Matig saprobe polderwateren, met name in kleipolders: minder gedomineerd door productie en afbraak. 
Overwegend betere zuurstofgehalten, meer open water, wat ook tot uitdrukking komt in hogere NO3-
gehalten en minder N-Kjeldahl. Vaak wijst de visstand wel op goede (structuurrijke) oevers. De visstand 
is soortenrijker en zeelt en snoek zijn minder dominant. In deze wateren komt een hogere 
voedselrijkdom tot uitdrukking in een hogere biomassa eurytopen (brasem, blankvoorn). 

7.3 Beoordeling van de visstand 
In dit rapport zijn de gegevens over de visstand, in het beheergebied van HDSR, op verschillende manieren 
bekeken en beoordeeld. Uiteindelijk is het doel hiervan om te zeggen of de visstand goed is of niet. Deze 
vraag is nog niet zo eenvoudig te beantwoorden. Zo kunnen er verschillende ideeën bestaan over wat een 
goede visstand is en wat niet en hebben verschillende wateren ook verschillende potenties voor vis. Nog 
afgezien daarvan zijn er vele aspecten van de visstand die kunnen worden bekeken en beoordeeld. Het is 
daarbij goed om te beseffen dat er een hiërarchie zit in de beoordeling van die verschillende aspecten van de 
visstand, bijvoorbeeld: 
1) Soortensamenstelling; 
2) Aantallen en biomassa; 
3) Leeftijdsopbouw; 
4) Conditie, ziektes, afwijkingen; 
5) Afgeleiden van bovenstaande zoals (relatieve) voorkomen van functionele groepen zoals plantminnende 

vis, rheofiele vis, predatoren, planktivoren, benthivoren, etc. 
 
Ingrepen in het watersysteem zullen meestal eerst leiden tot verschuivingen in aantallen en biomassa’s van 
soorten en functionele groepen, tot verschuivingen in de leeftijdsopbouw, tot effecten op de conditie van vis 
en pas op het laatst tot het daadwerkelijk verdwijnen van soorten. De KRW beoordeling maakt gebruik van 
enkele van deze kenmerken, in het kader van deze studie zijn meerdere aspecten bekeken, onderstaand 
wordt dit toegelicht. 
 
KRW-beoordeling 

De KRW-beoordeling zit vooral op niveau 1, 2 en 5; komen de soorten voor en wat is de onderlinge 
verhouding in hun voorkomen? Recent is voor visstand van grote kanalen, meren en plassen ook een 
indicator op niveau 3 (aandeel bovenmaatse snoekbaars) toegevoegd. De KRW-beoordeling is robuust (vrij 
grof) en dekt alleen de belangrijkste variatie in mogelijke visstanden. Dit is logisch (gedacht vanuit het doel 
van de KRW-beoordeling), maar mist de nuance. Globaal kan worden gesteld dat in de M-typen (sloten en 
kanalen) het oordeel van de maatlatten “goed” is wanneer het zwaartepunt (biomassa) van de visstand ligt 
bij plantminnende vis en wanneer de visstand soortenrijk is. De afstand van de visstand tot de KRW 
doelstelling voor de M-typen is in de meeste waterlichamen in het beheergebied gering of nihil (reeds 
gehaald). Voor de Kromme Rijn (R6) wordt de visstand “goed” beoordeeld als circa één derde van de soorten 
bestaat uit stromingsminnende soorten en ongeveer de helft van het aantal vissen bestaat uit migrerende 
vissen en vissen die specifiek eisen stellen aan het habitat. De visstand van de Kromme Rijn is volgens KRW-
scores echter slecht. De belangrijkste aandachtspunten vanuit de KRW-beoordeling zijn daarom: 
- De Kromme Rijn!! De doelstelling is nog vér weg en wordt ook als onhaalbaar gezien. In hoeverre is de 

doelstelling op de natuurlijke maatlat realistisch? Wat is wel haalbaar, doelstelling verlagen? Op basis 
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van een globale analyse van de huidige toestand wordt ingeschat dat een EKR van circa 0.3 maximaal 
haalbaar is; 

- Westerlaak, Ravense Wetering, Binnenstad Utrecht, Merwedekanaal (+ De Tol en Kockengen in 2007) 
voldoen (lang) niet. Hierop wordt teruggekomen bij de analyse van knelpunten in 7.4. 

 
Beoordeling van overige aspecten en ontwikkelingen in de visstand 

De evaluatie van visgegevens die in dit rapport is beschreven gaat dieper in op niveau 1 en 2 (specifieke 
soorten, relatie met milieu etc.) en betrekt ook niveau 3: leeftijdsopbouw daarbij (o.a. voorkomen van 0+ en 
benthivore brasem en karper). Uit de interviews met de beroeps- en sportvissers en uit een notitie van Ton 
van der Spiegel (2011) komen ook nog andere aspecten aan het licht, de belangrijkste hangen samen met 
de leeftijdsopbouw. Zo wordt gesteld dat in veel polders vrijwel alleen kleine vis wordt aangetroffen, de 
grotere vis ontbreekt door calamiteiten (zomer- of wintersterfte). Ook wordt het ontbreken van de 
lengteklasse 10-35 cm door aalscholverpredatie als knelpunt genoemd. De beoordeling van de 
leeftijdsopbouw is overigens ook een verplicht onderdeel van de KRW, maar is destijds niet uitgewerkt. De 
reden daarvoor is dat er van nature grote fluctuaties in de populatieopbouw kunnen optreden (Jaarsma, et. 

al., 2007). Pas in de nieuwe maatlatten (2012) is de leeftijdsopbouw in de beoordeling opgenomen, hiervoor 
wordt gekeken naar het aandeel bovenmaatse snoekbaars in grote kanalen en meren. De leeftijdsopbouw is 
echter zeer lastig te beoordelen, vooral in kunstmatige watersystemen als polders ontbreekt een goede 
referentie. Desalniettemin kan een analyse van de leeftijdsopbouw, bijvoorbeeld door te kijken naar het 
voorkomen van grotere vis, wel knelpunten voor de visstand inzichtelijk maken. In hoeverre deze ook 
daadwerkelijk door maatregelen kunnen en moeten worden opgelost is weer een vervolgstap. 
 
Bij de analyse van visstandgegevens en de interviews zijn bovenstaande aspecten bekeken en besproken, 
hieruit komt o.a. naar voren dat: 
- In sommige gebieden de soortendiversiteit gering is, in het algemeen is dit echter behoorlijk goed en 

duidelijk beter dan in andere delen van Nl (zoals het beheergebied van Hollands Noorderkwartier). 
Overigens ontbreekt het momenteel aan een landelijk beeld van de visstand van sloten en kanalen, wat 
vergelijking moeilijk maakt. Volgens de beroepsvisser, de heer Burger, is de soortendiversiteit in het 
gebied wel afgenomen, in het verleden golden soorten als de kroeskarper, kwabaal (tot ongeveer 1940) 
en grote modderkruiper (tot ongeveer 1965) als een normale bijvangst in de polders; 

- Aal op veel plaatsen (polders) lijkt te ontbreken en met een presentie van 34%  in de vangst in het 

beheergebied als geheel relatief weinig voorkomt. Volgens de heer Burger vindt er minder uitzet van aal 

plaats in vergelijking met vroeger. Hierdoor worden er lagere biomassa’s en aantallen aangetroffen; 

- Brasem en karper de visstand zelden domineren en het zwaartepunt in de visstand vaak eerder aan de 
plantminnende kant ligt. In veel polders ontbreken grotere brasems/karpers . Uit het interview met de 

heer Burger kwam naar voren dat de vangsten van alle soorten de laatste jaren terugliepen, maar met 

name de hoeveelheden brasem afnamen. Er werd door hem ondanks een toename van de 
plantenrijkdom geen toename van plantminnende vis waargenomen; 

- De biomassa met gemiddeld circa 75 kg/ha overwegend aan de lage kant is. Lokaal zijn aantallen en 
biomassa’s soms zeer laag, zeer hoge biomassa’s (> 300 kg/ha, wijzend op hoge voedselrijkdom) zijn 
vrijwel niet aangetroffen; 

- Sommige polders (vooral veenpolders) een eenzijdige visstand hebben met zeelt/snoek in soms hoge 
biomassa’s. Vaak wordt hier weinig grotere vis aangetroffen, met uitzondering van zeelt en snoek. 
Dergelijke visstanden worden geassocieerd met een slechte zuurstofhuishouding (veel afbraak en/of 
kroos); 

- 0+ vrijwel overal in redelijke aantallen aanwezig is. Ook volgens de heer burger is de aanwas van vis 
goed. Elk jaar lijkt er voldoende jonge vis aanwezig te zijn; 

- Het effect van predatie van de Aalscholver op de lengteklasse 10-35 cm in het beheergebied als geheel 
niet aangetoond kan worden. Voor zowel de Lopikerwaard als de Kromme Rijn zijn de afwijkingen ten 
opzichte van het gemiddelde in het beheergebied gering. Ook daar lijkt geen sprake te zijn van een 
zichtbaar effect van aalscholverpredatie; 
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- Volgens de heer Burger de conditie van de vis in het gebied onveranderd goed is gebleven. De vis heeft 
genoeg te eten. Sterfte door voedseltekort heeft hij nog nooit waargenomen. 

 

7.4 Knelpunten en maatregelen voor de visstand 
In het algemeen kunnen enkele groepen van knelpunten voor de visstand worden onderscheiden. Hierbij 
horen ook specifieke kenmerken (indicatoren) van de visstand en anderzijds specifieke maatregelen. Als 
belangrijkste knelpunten worden genoemd:  
- Waterkwaliteit: de waterkwaliteit kan een knelpunt vormen als het water te voedselrijk is, dit komt 

vaak tot uitdrukking in troebel, plantenarm water met een hoge visbiomassa en een hoog aandeel 
brasem en karper. Dit komt niet algemeen voor in het beheergebied maar wordt op enkele locaties wel 
aangetroffen. De waterkwaliteit kan ook een knelpunt vormen wanneer er sprake is van lage 
zuurstofgehalten als gevolg van afbraakprocessen en/of kroos, dit lijkt in het beheergebied vaker voor te 
komen. Ook dit wijst op een te hoge voedselrijkdom, echter vaak in kleinere watergangen met vrij 
helder en plantenrijk water. Soms komen bij de afbraakprocessen hoge gehalten aan ammonium en 
sulfide vrij, die potentieel toxische omstandigheden voor vis kunnen veroorzaken. Soorten als zeelt, 
kroeskarper en (in mindere mate) snoek zijn goed bestand tegen lage zuurstofgehalten, de 
visgemeenschap zeelt-kroeskarper is indicatief voor dergelijke omstandigheden. Ten slotte kunnen 
helder water en voedselarme omstandigheden ook als knelpunt voor de vis(productie) worden gezien. In 
een aantal wateren lijkt de visbiomassa te worden beperkt door de helderheid van het water. Mogelijk 
dat dit optreedt in wateren die worden doorspoeld met rivierwater (o.a. Hollandse IJssel). Het 
aanvoerwater is helder en bevat weinig voedsel (algen en zoöplankton) en de verblijftijden zijn te kort 
voor algengroei, waardoor uiteindelijk de voedselbeschikbaarheid voor vis laag is. Ook zullen vissen het 
heldere water mijden, vooral bij het ontbreken van beschutting (water- en oeverplanten). Wanneer zich 
echter water- en oeverplanten kunnen ontwikkelen ontstaat weer structuur in het water en zullen 
voedingsstoffen via plantengroei weer in het voedselweb terechtkomen; 

- Habitatkwaliteit: Vissen hebben gedurende hun leven verschillende habitats nodig. Bijvoorbeeld 
ondiep en plantenrijk water om te paaien en op te groeien en dieper open water om te overwinteren of 
als refugium tijdens calamiteiten. In polders zijn die habitats vaak wel aanwezig (hoofdwatergangen en 
perceelsloten), maar kunnen ze ver uit elkaar liggen of zelfs door barrières zijn gescheiden (zie 
connectiviteit). Grotere kanalen (maalvlieten of boezemkanalen) zijn vaak kaal, recht en beschoeid of ze 
worden meerdere malen per jaar gemaaid om de waterafvoer te garanderen. Daardoor is de 
habitatdiversiteit gering. In wateren waar onvoldoende diepe delen aanwezig of bereikbaar zijn, zal de 
visstand vaak weinig grotere vis herbergen, zoals grotere brasems en karpers. In zeer kleine slootjes 
worden slechts soorten als de tiendoornige stekelbaars aangetroffen. In watergangen met beschoeide 
oevers zal jonge vis zich niet thuis voelen en zal weinig 0+ voorkomen. In de Kromme Rijn is het 
voorkomen van habitats voor rheofiele (stromingsminnende) vis een knelpunt vanuit de KRW 
doelstellingen. Hiervoor zijn stromende delen met een substraat van zand of grind/stenen vereist; 

- Connectiviteit: Dit hangt sterk samen met de habitatkwaliteit en –beschikbaarheid. Wanneer voor de 
vis alle habitats in een watersysteem aanwezig zijn, is er geen reden om wateren (voor vis) te 
verbinden. Echter een soort als de aal kan in allerlei wateren voorkomen maar heeft verbinding met de 
zee nodig en is daarmee een goede indicator voor de connectiviteit. Op veel plekken ontbreekt de aal in 
de vangsten of heeft deze een zeer lage presentie. Veel andere soorten hebben ook verbinding met 
andere wateren nodig om hun levenscyclus te voltooien of om refugia te bereiken als de omstandigheden 
slecht zijn (o.a. zuurstofloosheid, langdurige ijsbedekking, lozing). Het ontbreken van grotere vis (door 
winter- of zomersterfte) kan wijzen op een te geringe habitatdiversiteit en/of te beperkte connectiviteit. 
Op veel plekken is het aandeel grotere brasem en karper zeer gering. 

 
De belangrijkste maatregelen om deze knelpunten voor de vis op te lossen zijn: 
- Om de knelpunten op het vlak van de waterkwaliteit aan te pakken is het verminderen van de 

belasting van de oppervlaktewateren met nutriënten de eerste aangewezen maatregel (bronaanpak). De 
mogelijkheden hiervan moeten per watersysteem (afvoergebied) worden bekeken. Onderscheid wordt 
gemaakt tussen beperking van de externe belasting (veelal af- en uitspoeling vanuit percelen) en aanpak 



Nico Jaarsma rapport HDSR01  Evaluatie visgegevens 2005-2012 d.d. 31 juli 2013 

 

56 

van de interne belasting (nalevering vanuit de waterbodem of veenafbraak). Wanneer de bronaanpak 
onvoldoende helpt kan worden gedacht aan effectmaatregelen zoals doorspoelen met water van goede 
kwaliteit of het inbrengen van zuurstof (aanleg van fonteinen) in geïsoleerde wateren; 

- Knelpunten op het vlak van de habitatkwaliteit kunnen worden aangepakt door maatregelen als het 
creëren van diepere delen, de aanleg van natuurvriendelijke oevers of een aangepast (maai)beheer. 
Gezien de functies van de wateren en de kosten die met dergelijke maatregelen gemoeid kunnen zijn, is 
het verstandig om te kijken of deze wel effectief en haalbaar zijn. Zo wordt er veel geld gestoken in de 
aanleg van natuurvriendelijke oevers, maar blijkt vaak dat het peilbeheer en de waterkwaliteit 
beperkend zijn voor een goede ontwikkeling van de amfibische zone (o.a. Sollie, et. al., 2011). Idealiter 
wordt tegelijkertijd gestreefd naar een meer natuurlijk peilbeheer en een verbetering van de 
waterkwaliteit. Vaak is dit echter niet of (te) beperkt mogelijk,  wellicht kan er dan meer winst worden 
gehaald door een verbetering van de connectiviteit. Uitzondering is een aanpassing van het maaibeheer, 
wellicht dat dit zeer effectief en tegelijkertijd zelfs kostenbesparend kan zijn;  

- Maatregelen ter verbetering van de connectiviteit zijn naar verwachting in de meeste gevallen 
wenselijk. Uitzondering betreft geïsoleerde wateren met soorten als kroeskarper en grote modderkruiper, 
die juist gevoelig zijn voor concurrentie en predatie en door een verhoogde connectiviteit kunnen 
verdwijnen. Opvallend is dat tijdens het visstandonderzoek beide soorten een zeer geringe presentie 
hadden (respectievelijk 0.05 en 0.01) en dat deze soorten volgens de heer Burger sinds halverwege de 
vorige eeuw sterk zijn afgenomen;  

- Wanneer verbetering van de connectiviteit niet mogelijk is kan ook worden gedacht aan het uitzetten 

van vis. Bijvoorbeeld de uitzet van aal (instellen van een aal reservaat in de Lopikerwaard) of de 
herintroductie van vis na een sterfte. Uitzetten moet echter worden gezien als een laatste redmiddel, 
idealiter wordt gestreefd naar robuuste, zichzelf in standhoudende populaties. Uitzet na vissterfte is niet 
duurzaam indien de oorzaak van de sterfte niet wordt aangepakt. 

 
Uitwerking van maatregelen voor afvoergebieden 

In hoeverre die knelpunten ook daadwerkelijk kunnen en moeten worden opgelost is natuurlijk telkens de 
vraag. Een polder is een kunstmatig watersysteem en barrières zoals stuwen en gemalen horen daar in 
zekere zin ook bij. Maalvlieten en boezemwateren hebben een specifieke functie, beschoeide oevers en een 
intensief maaibeheer horen daar tot op zekere hoogte bij. De mogelijkheden voor verbetering van de 
waterkwaliteit zijn overal anders. De vraag is dus wat in een gegeven situatie de potentie voor verbetering 
van de visstand is. Is het haalbaar om bijvoorbeeld het aantal barrières te verminderen? En wat levert dat 
op? Wellicht is het verbeteren van de waterkwaliteit (waardoor calamiteiten niet meer optreden) wel 
voldoende. Dit vereist een aanpak op het juiste detailniveau en met kennis van het watersysteem. Daarom 
zijn de visstandgegevens per afvoergebied gebundeld (bijlage I). Daaruit komen knelpunten en mogelijke 
maatregelen naar voren, die in een vervolgstap door het waterschap zijn becommentarieerd. De uitwerking 
van knelpunten en maatregelen voor de visstand is opgenomen in bijlage II. 
 

7.5 Aanbevelingen voor vervolgonderzoek 
De analyse heeft een aantal vragen opgeroepen ten aanzien van de visstand van de wateren in het 
beheergebied van HDSR. Dit zijn onder andere: 
1. Wat zijn de oorzaken van de relatief lage visbiomassa’s? Met als deelvragen: 

a) Wat is de rol van zuurstof, afbraakprocessen, zomer- en wintersterftes, toxiciteit etc. hierin en in 
hoeverre is dit een gevolg van een toename van de plantenrijkdom onder (te) voedselrijke condities? 

b) In hoeverre speelt een ander inlaat/doorspoelbeheer hierin een rol (hypothese Kees Burger)? 
c) In hoeverre kan de visstand (biomassa) worden verbeterd door het nemen van maatregelen zoals 

het creëren van refugia en migratiemogelijkheden of een ander doorspoelbeheer? 
2. In hoeverre is verbetering van de habitatkwaliteit mogelijk door een aangepast (maai)beheer? 
3. Wat zijn de oorzaken van de lage aalstand (connectiviteit, stoppen van uitzet / wegvangen van vis) en 

wat zijn de reden voor het ontbreken van aal in de Langbroekerwetering en de Lopikerwaard? Is er 
draagvlak voor een aalreservaat in de Lopikerwaard? 
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4. Wat zijn de oorzaken van de (veronderstelde) achteruitgang van kroeskarper en grote modderkruiper? 
Geldt dit ook voor de meest geïsoleerde polderwateren (die grotendeels buiten dit onderzoek vallen)? 

5. In hoeverre kan de rheofiele en habitat gevoelige visstand in de Kromme Rijn door maatregelen worden 
versterkt? 

 
Vooral met betrekking tot de eerste vraag (oorzaken lage visbiomassa’s)  is er naar verwachting een 
duidelijke link andere beheervragen die samenhangen met veranderingen in het watersysteem zoals de 
toename van de plantenrijkdom. In dat opzicht speelt deze vraag veel breder. Op veel plekken in Nederland 
neemt de plantenrijkdom van het oppervlaktewater toe. Na de hoge nutriëntenbelastingen uit het verleden 
zijn de waterbodems opgeladen met nutriënten. Door een toename van de helderheid van het water 
(verminderde externe belasting) treedt er explosieve plantengroei op (Lamers et. al., 2012). Dit heeft 
gevolgen voor de visstand maar ook voor het waterbeheer. Er zal meer gemaaid moeten worden om de 
doorstroming te garanderen. Dit heeft weer een link met de tweede vraag (aangepast maaibeheer). Een 
toename van de plantengroei zal waarschijnlijk ook gevolgen hebben voor de baggerproductie (meer 
afgebroken plantenmateriaal). Deze vragen zouden kunnen worden onderzocht door een combinatie van 
analyse van bestaande data (vis en fysisch-chemisch) en metingen aan fysische chemie en vis in één of 
enkele geselecteerde waterlichamen.  
 
De vragen 3 en 4 zijn specifiek gericht op bepaalde soorten en kunnen worden opgepakt door een 
combinatie van literatuurstudie, interviews en veldwerk (visstandmonitoring).  
 
De laatste vraag komt vooral voort uit de lage KRW beoordeling van de Kromme Rijn. Overigens is de 
Kromme Rijn het meest soortenrijke water in het beheergebied. De vraag is of er nog veel verbeterd kan 
worden voor de vis. In dat opzicht is de vraag die gesteld moet worden eerder of de maatlat wel geschikt is 
voor de Kromme Rijn. 
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Bijlage I, pagina 1 

BIJLAGE I. Kenmerken visstand afvoergebieden

 

Op de volgende pagina’s wordt de visstand van de afvoergebieden gepresenteerd. Daarbij zijn 
zowel de gegevens van de KRW-waterlichamen als die van de roulerende meetpunten gebruikt. 
Figuur I.1 geeft de ligging van de afvoergebieden weer.   
 
Per kenmerk van de visstand (behalve de visgemeenschap) is bepaald wat binnen de dataset als 
geheel wordt gevonden. Dit is gedaan door de percentielwaarden (10, 25, mediaan, 75 en 90) te 
bepalen. Onderstaande tabel laat dat zien, zo is het mediane aantal soorten 10 en worden in 90% 
van de gevallen meer dan 3 soorten aangetroffen en in 10%  van de gevallen meer dan 15. Bij 
aantal paling is zelfs de mediane waarde) nog 0, ofwel in 50% (of meer) van de waarnemingen 
wordt geen aal aangetroffen. 
 

  aantal 

soorten (n) 

aantal paling 

(n/ha) 

totaal aantal 

individuen 

(n/ha) 

aantals-

aandeel 0+ 

(%) 

totale 

biomassa 

(kg/ha) 

biomassa 

benthivore brasem 

+ karper (kg/ha) 

biomassa-aandeel 

piscivoren (%) 

mediaan 10 0 3958 48 74 3 23 

        

10-P 3 0 428 16 3 0 0 

25-P 6 0 1379 31 24 0 5 

75-P 13 12 9300 62 189 38 37 

90-P 15 42 18753 80 325 97 57 

 
Per waarneming is vervolgens met kleuren aangegeven waar de waarde ligt (zie onderstaande 
legenda). Er is onderscheid gemaakt in 5 klassen, namelijk: de onderste 10 percentiel, tussen 10 
en 25, tussen 25 en 75, tussen 75 en 90 of hoger dan 90 percentiel.  
 

NB! De kleuren geven geen oordeel over de visstand!!! 

 

 

 

De bespreking van de resultaten is opgenomen in bijlage II. 
  

Legenda: 

<= 10 percenDel 

10 – 25 percenDel 

25 – 75 percenDel 

75 – 90 percenDel 

> 90 percenDel 
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Figuur I.1 ligging afvoergebieden 
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BIJLAGE II. Beoordeling visstand afvoergebieden 

 

In de tabellen op de volgende pagina’s volgt een bespreking van de visstand per afvoergebied. Deze is telkens 
gebaseerd op de tabellen met de kenmerken van de visstand per afvoergebied uit bijlage I, aangevuld met 
bevindingen uit de betreffende monitoringsrapportages. Een eerste opzet is voorgelegd aan medewerkers van 
HDSR, deze hebben het aangevuld met hun kennis van de verschillende aspecten van het watersysteem en 
het beheergebied. Ter toelichting hierop is onderstaande tekst overgenomen 
 
Tabel visstand per afvoergebied 

DM 636933 

Toelichting: Kolom 1: naam en nummer afvoergebied; Kolom 2 geeft oordeel nav het evaluatieonderzoek 
weer; Kolom 2 is gebaseerd op informatie en gebiedskennis van HDSR-medewerkers; kolom 3 geeft 
knelpunten en maatregelen nav de het evaluatieonderzoek weer op basis van de monitoringsgegevens.  
 
Kolom 4 en 5 geven een oordeel over de waarde van de bevindingen. Het aantal monsterlocaties en de 
representativiteit kan per afvoergebied verschillend zijn. Op basis van deskundig oordeel is vastgesteld in 
hoeverre de gegevens representatief zijn voor het betreffende afvoergebied. Hierbij zijn de volgende stappen 
doorlopen: 
 
1. Hoeveel representatieve meetpunten zijn er in het betreffende afvoergebied?  
Voldoende: -> dan is de waardering A. 
Geen enkele: -> dan is de waardering D. 
 
Enkele, maar niet voldoende: -> vraag 2 
  
2. Klopt het geschetste  beeld met onze gebiedskennis? 
Ja -> B 
Nee -> D 
Onduidelijk (er is onvoldoende gebiedskennis) -> C 
 
Dus: 
A: Voldoende representatieve meetpunten 
B: Relatief weinig (representatieve) meetpunten, maar het beeld klopt met onze gebiedskennis 
C: Relatief weinig (representatieve) meetpunten, het is niet duidelijk of het beeld klopt 
D: Relatief weinig (representatieve) meetpunten, het beeld klopt NIET met onze gebiedskennis OF er zijn 
GEEN (representatieve) meetpunten 
 
- betrouwbaar / representatief:  A; 

- indicatief:        B; 

- onduidelijk:        C; 

- niet representatief:     D. 

Bij waardering B is nader onderzoek voordat de maatregelen worden uitgevoerd gewenst, bij waardering C en 
D is nader onderzoek noodzakelijk voordat wordt overgegaan tot uitvoering van maatregelen zoals beschreven 
is in onderstaande tabel. 
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ID Oordeel HDSR afvoergebied info Knelpunten en maatregelen Water-
lichaam 

Overig 
water 

KRWO_4 
Kockengen 

Matige soortenrijkdom, aal ontbreekt, 
aantallen aan de hoge kant, biomassa wat aan 
de lage kant. Wateren in Kockengen zijn 
volgens de rapportage circa 8 meter breed, 
vrij plantenrijk, hebben een vrij geringe diepte 
(max. 1 meter) en redelijk helder water. De 
aangetroffen visstand past hier goed bij. 
 

Sloten veelal erg ondiep (15-30 cm). Er 
zijn geen tot zeer weinig ondergedoken 
waterplanten aanwezig. De oevers zijn wel 
goed ontwikkeld. EGV is rond de 800. 
Zuurstof is voldoende. Water is helder, 
bruinig waarschijnlijk door humuszuren. 
Het gebied is waterrijk met brede sloten 
tussen de percelen. 

brede ondiepe sloten met een kale bodem 
en een redelijke oevervegetatie. 

Er zijn knelpunten mbt de connectiveit 
zowel intern (binnen afvoergebied) als 
extern (met buitenwater). Deze staan op 
de knelpuntenlijst. Knelpunten worden 
vooralsnog niet op korte termijn opgelost. 
Staan nog niet op de planning. 

Gezien de relatief geringe diepte en 
(wellicht) matige connectiviteit, heeft 
de vis mogelijk geen refugia. Daarom 
kan het wenselijk zijn om refugia 
(diepere delen) en/of verbindingen 
met andere wateren te realiseren.  

A B 

KRWO_8 
Westeinde 
van Waarder 

Soortenrijkdom aan de lage kant, aal 
ontbreekt in de polderwateren, aantallen en 
aandeel 0+ normaal, biomassa's erg laag. De 
watergang Polder Westeind heeft volgens de 
rapportage een breedte van circa 10 meter en 
een diepte van circa 1.1 meter, heeft tijdens 
bemonstering weinig waterplanten (muv 
kroosvaren), komen veel dwarssloten op uit. 
De sloot polder Westeinde is smal (5 meter), 
troebel en plantenarm en wordt qua aantal 
gedomineerd door tiendoornige stekelbaars.  
 

Gemaal (verbinding met Wiercike) staat op 
knelpuntenlijst. Knelpunt wordt vooralsnog 
niet op korte termijn opgelost. Staat nog 
niet op de planning. 

De lage biomassa's, het ontbreken van 
benthivore vis, de relatief lage 
soortenrijkdom wijzen samen met de 
habitatbeschrijving (weinig 
waterplanten, troebel water) op vrij 
ongunstige omstandigheden voor vis. 
Afhankelijk van de oorzaken zijn 
maatregelen als verbeteren 
waterkwaliteit, verbeteren 
connectiviteit en realiseren refugia 
denkbaar. 
Nader onderzoek naar de problemen is 
nodig om oplossingen te formuleren 

nvt B 

KRWO_12 
De Tol 

De visstand van watergang De Tol wordt in 
2007 gedomineerd door brasem. Volgens de 
rapportage is de watergang circa 14 meter 
breed en maximaal 1.2 meter diep met 
baggerlaag van circa 25 cm. Er is weinig 
submerse vegetatie, gedurende het jaar 
ontwikkeling van kroos(varen), langs een kant 
gevarieerde oevervegetatie. 
 

Concentraties in waterlichaam voldoen aan 
KRW-norm, maar ook uit de vegetatie blijkt 
dat er toch een te hoge belasting is. In het 
achterland is de belasting zeker te hoog. 
De bedekking met kroos, algen en 
submerse waterplanten wisselt sterk tussen 
de jaren, onduidelijk is waarom. 
 
In De Tol is geen Aal gezien en de 
soortenrijkdom is laag. Is hier niet ook een 
connectiviteitsprobleem? Staat wel als 
knelpunt aangemerkt. Knelpunten worden 
vooralsnog niet op korte termijn opgelost. 
Staan nog niet op de planning. 

Hoge brasemdominantie, slechte 
vegetatieontwikkeling (kroos en 
kroosvaren) wijzen op zeer hoge 
voedselrijkdom. Belastingreductie! 

A B 

KRWO_29 
Meije Polder 

Geen aal aangetroffen, matige 
soortenrijkdom. Aantallen vis en aantal 0+ 
aan de lage kant, ook biomassa op 2 locaties 

Het gemaal is nog niet vispasseerbaar 
gemaakt. De Meijpolder is een vrij grote 
polder, met ook wat dieper water, dat kan 

De visstand laat geen duidelijke 
knelpunten zien (behalve het 
ontbreken van aal) en is soortenrijker 

A C 
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erg laag. In 2007 is binnen de Meijepolder de 
Meijevliet bemonsterd, dit is een circa 6 meter 
brede en 1 meter diepe watergang, vrij helder 
water. Ondergedoken vegetatie, riet en 
drijvende vegetatie zijn nauwelijks aanwezig, 
met uitzondering van kroosvaren nabij het 
gemaal. Ruigtekruiden op de oever. Ook is de 
sloot polder weiland De Bree bemonsterd, 
deze is circa 5 meter breed, troebel en heeft 
een diepte van meer dan 1 meter (!). Gezien 
de kenmerken van de wateren is de 
aangetroffen visstand nog vrij soortenrijk en 
goed. 
 

misschien de soortenrijkdom verklaren. 
Knelpunten worden vooralsnog niet op 
korte termijn opgelost. Staan nog niet op 
de planning.  
 
Deel van de hoofdwatergangen is krap 
bemeten waardoor er relatief intensief 
gemaaid wordt. 

dan op basis van de kenmerken van 
het water werd verwacht. Kroosvaren, 
troebel water en het ontbreken van 
submerse vegetatie wijzen echter wel 
op voedselrijkdom/ verstoring. 

KRWO_30 
Kamerik-
Teylingens 

Geen aal aangetroffen, ook geen benthivore 
brasem en karper. Matig soortenrijk. Lage 
visbiomassa's, hoog aandeel piscivoren. 
Watergang 6 meter breed, troebel, weinig 
submerse vegetatie langs oever smalle strook 
met gele plomp en kroosvaren.  
 

Ook dit deel van het gebied rond Kamerik 
wordt gekenmerkt door ondiepe sloten. 
Sloten veelal erg ondiep (15-30 cm). Er 
zijn geen tot zeer weinig ondergedoken 
waterplanten aanwezig. De oevers zijn wel 
goed ontwikkeld. EGV is rond de 800. 
Zuurstof is voldoende. Water is helder, 
bruinig waarschijnlijk door humuszuren. 
Het gebied is waterrijk met brede sloten 
tussen de percelen. 

De waterkwaliteit is redelijk, behalve de 
sulfaatconcentratie. Omdat de negatieve 
effecten van sulfaat in dit gebied worden 
geremd door hoge nitraatconcentraties is 
het belangrijk de aanvoer van nitraatrijk 
(grond)water in stand te houden. Als dit 
niet gebeurt zal er alsnog enorme 
eutrofiëringoptreden door fosfaatmobilisatie 
onder invloed van sulfaat. De 
bodemkwaliteit is momenteel niet erg goed 
(hoge ammoniumconcentraties en hoge 
alkaliniteit). 

Intern zijn al twee stuwen voorzien van 
vispassage daardoor goede verbindingen 
tussen ondiep en dieper water (wellicht 
daarom vrij diverse visfauna?), het gemaal 
echter nog niet (vandaar ontbreken aal?). 
 
Watersysteem gaat hier behoorlijk op de 
kop (voor een deel is dit nu al het geval) 
i.h.k.v. WGP.. 

Visstand is met 12 soorten nog vrij 
divers. Vanuit vis geen duidelijke 
knelpunten, ontbreken vegetatie en 
troebel water zijn wel 
aandachtspunten.  

A D 

KRWO_35 
Stad Utrecht 

Aal aanwezig, relatief soortenarm voor een 
wateren van ca. 20 meter breed en tot 2 
meter diep, visstand gedomineerd door 

 Visstand is zoals mag worden 
verwacht van dit watertype. Vanwege 
ontbreken oevervegetatie (en 

A B 
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(benthivore) brasem en blankvoorn. Volgens 
de beschrijving van de bemonstering is 
daarbij waarschijnlijk nog veel vis gemist 
(vanwege obstakels zoals fietsen etc.). 
Wateren vooral harde oevers/beschoeid. Zeer 
weinig vegetatie (sporadisch gele plomp). 
Visstand voldoet dus duidelijk niet aan KRW-
doelen. 
 

submerse) niet geschikt voor 
plantminnende vis, is waarschijnlijk 
ook weinig of geen ruimte voor. 
Inzetten op zo goed mogelijke 
waterkwaliteit (beperken belasting 
en/of doorspoelen). 

KRWO_40 
Merwede-
kanaal 

Redelijk soortenrijk, aal aanwezig (open 
watersysteem), lage aantallen individuen, vrij 
lage biomassa en dominantie van benthivore 
brasem. O+ maakt ruim 50% van totale 
aandeel uit, echter vooral baars, blankvoorn 
en winde. In rapport wordt ontbreken van 0+ 
van andere soorten expliciet genoemd. 
 

 Visstand wijst op ontbreken vegetatie 
(plantminnende vis) en ontbreken 
geschikt paai- en opgroeihabitat voor 
de meeste soorten (luwe plekken, 
vegetatie). Ook biomassa is vrij laag. 
Gezien de functies van het kanaal is 
dit niet verwonderlijk en is het een 
visstand die past bij de huidige 
toestand.  

A nvt 

KRWO_44 
Haarrijn 

In het Oost-west georiënteerde (bredere) 
traject Ouwenaar-Haarrijn in zowel in 2007 als 
in 2009 gevist. Opvallend verschil tussen 
2007 en 2009 is dat in 2007 geen aal is 
aangetroffen en er in 2009 een goede 
aalstand aanwezig lijkt te zijn. In 2009 is het 
aandeel piscivoren wat aan de lage kant, in 
2007 juist hoog aandeel piscivoren. Het 
aandeel brasem+karper is laag. In 2009 
geconstateerd dat er weinig grote vis is. 
Watergang is circa 10 meter breed en 
maximaal 1,5 meter diep, het water is in 2007 
erg troebel, en er is nauwelijks ondergedoken 
vegetatie aanwezig, plaatselijk langs de oever 
gele plomp en een rietkraag. In 2009 
vergelijkbaar (1-15% submers, 0.5 meter 
zicht). 
 
Op het roulerend meetpunt en locatie 
Ouwenaar-Haarrijn Ze1 (2009) ontbreekt aal 
en is de visstand matig soortenrijk. Opvallend 
zijn de hoge aantallen vis en een zeer gering 
aandeel benthivorebrasem+karper, de 
biomassa piscivoor is wat aan de lage kant. 
Ouwenaar-Haarrijn is hier circa 6 meter breed 
en 0.4 meter diep, circa 15% submers en 0.2 
meter zicht. De zijwetering Molenvliet is circa 
20 meter breed, de diepte 1 meter en de 
zichtdiepte 40 cm. De ondergrond bestaat uit 
klei/veen. De oevers zijn voor het grootste 
gedeelte begroeid met riet, liesgras, pitrus en 
kleine lisdodde. In de watergang is geen 

Er zijn een aantal hoofdwatergangen in het 
gebied die ongeveer een meter diep zijn, 
maar niet veel meer. Het gebied is ook 
sterk versnipperd door veel verschillende 
kleine peilgebiedjes en het gemaal is nog 
niet passeerbaar. 
 
In 2015 is vispassage bij nieuw te bouwen 
gemaal Haarrijn gereed. Hierdoor ontstaat 
een (2-zijdige) migratieverbinding tussen 
ARK en WL 14_21 
 
Watergangen worden regulier gemaaid 
(alles 2x maaien, geen fasering) 

Gezien de dimensies van de 
hoofdwatergang zou meer vis (meer 
soorten, hogere biomassa en meer 
grote vis) verwacht worden. Biomassa 
overigens maar op een van beide 
locaties laag, hangt wellicht samen 
met invloed waterbeweging bij 
inlaatpunt ARK? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De visstand van het smalle en ondiepe 
traject in Ouwenaar-Haarrijn pas bij 
de kenmerken van het water. Met 
name voor de brede zijwetering is het 
opvallend dat er vrijwel geen grote 
brasem+karper is aangetroffen, de 
visstand bestaat voor een groot 
gedeelte uit blankvoorn, baars en 
snoek. Dit wijst zowel op een beperkte 
plantenrijkdom als op het ontbreken 
van geschikte omstandigheden voor 
grote vis zoals een te geringe 
waterdiepte, of het ontbreken van 
refugia. Het gebied wordt 
heringericht; er komt een nieuw 

A C/D 
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submerse of drijfbladvegetatie aangetroffen. gemaal, zie ook KRWO_12. 

KRWO_47 
Snelre-
waard 

De visstand is matig soortenrijk, er is geen aal 
aangetroffen en de visbiomassa is vrij gering. 
Toch wordt de visstand van dit circa 8 meter 
brede en 70 cm diepe water als redelijk 
gevarieerd omschreven in de rapportage. Het 
water is vrij troebel en heeft weinig vegetatie. 
Hoewel brasem en blankvoorn qua biomassa 
dominant zijn, zijn ook soorten als vetje, 
kroeskarper, bittervoorn en kleine 
modderkruiper (soms in hoge aantallen) 
aangetroffen.   
 

Snelrewaard is een vrij groot en weinig 
versnipperd afvoergebied, maar gemaal is 
nog niet vispasseerbaar. 
 
Knelpunt wordt vooralsnog niet op korte 
termijn opgelost. Staat nog niet op de 
planning. 
 
Watergangen worden 2x/jr gemaaid. Bij 
eerste maaibeurt blijft aan beide zijden van 
de watergang een halve meter vegetatie 
staan. Bij 2e maaibeurt wordt alles geheel 
gemaaid. 

De KRW beoordeling van het water is 
goed, alleen het aandeel 
plantminnende vis scoort matig. Er 
zijn geen echte knelpunten voor de 
vis, echter de habitakwaliteit 
(helderheid en plantenrijkdom) kan 
beter. Aal ontbreekt (connectiviteit?). 

A D 

KRWO_49 
Maartens-
dijk 

Op deelgebied Maartensdijk 4 na, is geen aal 
aangetroffen. In Maartensdijk 4 zeer hoge 
visbiomassa, echter geen dominantie van 
benthivore brasem en/of karper en hoge 
aantallen 0+.  Hier is de zomer voor 
bemonsteren gebaggerd, wellicht is de 
visstand zich daarvan aan het herstellen. Op 
alle locaties is het aantal soorten vrij gering 
tot gering.  De breedte varieert van 4-12 
meter, de diepte van 0.5 - 1,5 meter. De 
vegetatie bestaat voornamelijk uit waterpest 
(15-20%), begeleid door doorgroeid 
fonteinkruid en hoornblad. Oevers vooral 
liesgras. 
 

de waterkwaliteit is met name aan de 
oostkant van de A27 redelijk te noemen is 
door de aanwezigheid van kwel en iets 
kritischer plantensoorten. Westelijk van de 
A27 is de landbouw intensiever en vrijwel 
geen kwel aanwezig. Veengebied met over 
het algemeen ondiepe sloten (20-40cm). 
Water dieper dan een meter waarschijnlijk 
geheel afwezig. Veel (lint)bebouwing en 
daar beschoeiing en overhangende bomen. 
Plaatselijk behoorlijk kroos-/flabproblemen 
(mogelijk door ondiepte/bladval), maar op 
andere plaatsen goede waterkwaliteit. 
Sterke versnippering peilgebieden, geen 
connectie met diepere wateren in Stad 
Utrecht. Vispassages zijn momenteel in 
voorbereiding/aanleg (gemaal Overvecht 
en stuwen Robert Kochplein en  Zandpad).  
 
Gelderpolder wordt momenteel gebaggerd 
en er wordt een NVO aangelegd. 
 
Ongeveer helft van hoofdwatergangen is 
krap gedimensioneerd en worden daardoor 
relatief intensief onderhouden. 

Al met al wijst de visstand van 
Maartensdijk 4, maar ook de overige 
locaties, op voedselrijke 
omstandigheden (hoge visbiomassa, 
troebel water, liesgras). De 
samenstelling zit echter nog aan de 
goede (plantenrijke) kant. Voor (een 
deel van de locaties) is connectiviteit 
wellicht een probleem (weinig soorten, 
ontbreken aal), samen met 
waterdiepte? 

A A 

KRWO_52 
Holland-
sche IJsel 

Hieronder valt een groot aantal wateren. In 
het algemeen zijn deze wateren breed, diep 
en hebben ze weinig plantengroei, de visstand 
wordt gedomineerd door eurytopen. In veel 
gevallen is het aantal soorten hoog en het 
aantal alen goed! Opvallend is dat de 
biomassa's, op een aantal uitzonderingen na, 
aan de lage kant zijn. Deels is dit te verklaren 
door problemen met de bemonstering o.a. 
obstakels), waarschijnlijk deels ook door de 

In deze boezemwateren is inderdaad weinig 
plantengroei en weinig paai- en 
opgroeigebied. Oeverinrichting is 
waarschijnlijk maar beperkt mogelijk. Als 
we de verbindingen met de naastgelegen 
polders herstellen (vispassages), verbeterd 
dan ook de boezem? 
 
Montfoortse vaart staat uitsluitend via de 
bebouwde kom van Linschoten in 

De visstand van deze "open" wateren 
is in het algemeen relatief soortenrijk 
en aal komt algemeen voor. De meest 
recente KRW-beoordelingen van deze 
wateren scoren  allemaal goed, of net 
hier onder (0.59). In dat opzicht is er 
geen sprake van echte knelpunten. De 
deelmaatlat "aandeel brasem+karper" 
scoort overal goed tot zeer goed. De 
overige deelmaatlatten scoren echter 

B 
 
Dit geldt 
niet voor 
de Mont-
foortse 
Vaart, 
daarvoor 
geldt de 
waarde-

Nvt 
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habitatgeschiktheid voor vis (beschoeiing en 
turbulentie in kanalen met scheepvaart). Een 
lage biomassa kan ook samenhangen met een 
lage beschikbaarheid van voedingsstoffen, 
door verbetering van de waterkwaliteit en/of 
stroming. Zo was het water van Hollandse 
IJssel was in 2012 kraakhelder volgens ATKB. 
Alleen in Enkele Wiericke is een locatie met 
dominantie van benthivorebrasem+karper. De 
aantallen vis in Oude Rijn en Hollandse IJssel 
zijn ook aan de lage kant.  
 

verbinding met de rest, aanpassing van de 
Sluis bij Montfoort moet nog plaatsvinden. 
 
Inlaat Hekendorp (EW <> GHIJ) wordt dit 
jaar of volgend jaar vispasseerbaar. Sluis 
Goejanverwelle (DW <>GHIJ) krijgt dit jaar 
of volgend jaar aangepast sluisbeheer. 
Gemaal Lange Weide (EW <> polder)   
staat volgend jaar op de nominatie om 
vispasseerbaar gemaakt te worden.   

vaak onvoldoende. Dit wijst vooral op 
beperkte habitatgeschiktheid voor 
plantminnende vis. Maatregelen zijn 
vooral gericht op oeverinrichting. 
Afhankelijk van het specifieke water 
(functie, scheepvaart, waterkwaliteit, 
beschikbare ruimte) is het al dan niet 
zinvol om hierop in te zetten. De 
Montfoortse vaart onderscheid zich 
enigszins negatief, deze watergang is 
(gezien de dimensies) opvallend 
soortenarm en aal is niet 
aangetroffen. 

ring D 

KRWO_53 
Kromme 
Rijn en 
Rhenen 

Kromme Rijn is reeds elders uitgebreid 
bekeken (notitie KRW maatlatten). In 2012 
zeer hoge biomassa brasem + karper en lage 
aantallen. Overigens zeer soortenrijk. Aantal 
alen lijkt redelijk-goed, maar in 2012 op 
traject Utrecht-Cothen wel lager dan jaren er 
voor. 
 

Vispassage bij  inlaat Kromme Rijn wordt 
dit jaar of volgend jaar aangelegd. 
 
Momenteel worden enkele km’s nvo 
aangelegd langs Kromme Rijn. 

 A D 

KRWO_62 
De Pleyt 

Geen aal!! Overigens vrij soortenrijk. (Vrijwel) 
geen grote brasem en karper. In 2006 zeer 
hoge aantallen vis. Biomassa lijkt te zijn 
afgenomen, echter mogelijk winterclustering 
in 2006. In 2012 heeft de Landscheidingssloot 
qua samenstelling een goede visstand, echter 
wat opvalt is het lage aandeel 0+ in het 
smalle deel en de zeer lage biomassa (3 
kg/ha) Maalvliet…  

Gemaal is niet vispasseerbaar, dus dat van 
die aal klopt. Maalvliet zou echter diep 
genoeg moeten zijn (1,8m) voor 
overwintering en elders zijn ook veel 
hoofdwatergangen van ongeveer 1m diep. 
Waterkwaliteit is vrij gemiddeld. Ik kan het 
niet verklaren. 
 
Knelpunt wordt vooralsnog niet op korte 
termijn opgelost. Staat nog niet op de 
planning. 
In de Lopikerwaard wordt beroepsmatig op 
aal gevist door de beroepsvisser en leden 
van ‘Het Keernet’. 
 

Samenstelling, biomassa en 
leeftijdsopbouw van de visstand lijken 
te wijzen op weinig stabiele 
omstandigheden voor de vis. Vooral 
het vrijwel ontbreken van grote 
brasem en karper, de sterke 
fluctuaties in aantallen en de lage 
biomassa van de Maalvliet in 2012 
wijzen hierop. Wellicht ontbreekt het 
aan refugia tijdens perioden met vorst 
of hoge afvoeren... Denkbare 
maatregelen zijn dan het creëren of 
verbinden van dieper of rustiger 
water. 
 

A C 

KRWO_63 
Zegveld 

Met uitzondering van het petgat nabij "lusthof 
de Haeck" is nergens aal aangetroffen, de 
visstand in de wat grotere wateren van 
Zegveld is vrij soortenrijk. Biomassa's van de 
grotere watergangen zijn vrij hoog en wijzen 
op een vrij hoge voedselrijkdom. De hoge 
biomassa wordt slechts voor een beperkt deel 
gevormd door grote brasem, ook snoek en 
zeelt zijn qua biomassa abundant. Oude Meije 
echter troebel en gedomineerd door 
brasem+karper. Bij de kleinere wateren moet 
onderscheid worden gemaakt in Zegveld (zeer 
plantenrijk, ook veel kroos, visstand 
gekenmerkt door tiendoorn) en Schraallanden 

Onderste peilvak: ondiepe sloten. 
Plaatselijk plukjes krabbescheer. Hoge 
bedekkingen kroos . Rond Zegveld 
plaatselijk dominantie Krabbescheer. 
Verder redelijke emerse bedekking . Sloten 
zijn breed en voor veenbegrippen op diepte 
(50 cm). 

Rond Meije lokaal krabbescheer. Oude 
veenstroom De Meije staat aan 1 kant in 
open verbinding met polderpeil. Verder 
Meije inwaarts neemt bedekking 
Krabbescheer toe tot 1 groen veld van 

In Zegveld wijst de visstand, samen 
met kroos, op een hoge 
voedselrijkdom. Dit uit zich echter 
voor een belangrijk deel in 
plantminnende vis (snoek en zeelt), 
waardoor de KRW-beoordeling goed is. 
In de Oude Meije in brasem+karper. 
De visstand in het watersysteem van 
de schraallanden bestaat vooral uit 
kleine vis, wat ook past bij de smalle 
en ondiepe watergangen. Al te 
rigoureuze schoning "berooft" de vis 
van schuilplaatsen en moet worden 
voorkomen. 

A B 
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de Meije (helder, plantenrijk echter ten tijde 
van bemonstering net geschoond), visstand 
baars en blankvoorn, enkele grotere zeelten. 
 

Krabbescheer. EGV rond de 450 uS.  

Bij de stuw nabij het gemaal is een 
vispassage aangelegd.  Het gemaal moet 
nog vispasseerbaar worden gemaakt (moet 
voor 2015).  

Watergangen worden 2x/jr gemaaid. Bij 
eerste maaibeurt blijft aan beide zijden van 
de watergang een halve meter vegetatie 
staan. Bij 2e maaibeurt wordt alles geheel 
gemaaid. 

KRWO_64 
De 
Keulevaart 

Ook hier weer het vrijwel geheel ontbreken 
van aal, ondanks een verder behoorlijke 
soortenrijkdom. In 2006 zeer hoge aantallen 
vis. Biomassa's in 2012 nog aan de hoge kant 
maar lijken al wat afgenomen ten opzichte 
van 2006. Overigens visgemeenschap vrij 
eenzijdig met zwaartepunt op zeelt-
kroeskarper, veel piscivoren: visgemeenschap 
gedomineerd door zeelt en snoek. Ondiep 
water met veel bagger, in 2012 recent 
gebaagerd. 
 

Keulevaart heeft inderdaad hoge belasting, 
hoge baggeraanwas en zeker in tertiaire 
wateren laag zuurstof. Het knelpunt bij het 
gemaal is inmiddels opgelost. 
 
Gemaal De Keulevaart is inmiddels (2012) 
vispasseerbaar gemaakt (GHIJ <> polder) 
Er is in 2009 en 2010 wintersterfte geweest 
van met name grote vissen zoals snoek, 
brasem en karper. Ongeveer 2000-3000 kg 
per winter aan dode vis verwijderd. 

In 2006 wordt gesproken van 
vissterfte! Visstand scoort in 2012 op 
KRW maatlat zeer goed, maar lijkt nog 
niet erg evenwichtig. Grote 
brasem+karper ontbreekt, hoge 
biomassa en visstand gedomineerd 
door snoek en zeelt. Blijkbaar is (was) 
er sprake van een hoge belasting en 
baggeraanwas, bronmaatregelen en 
indien niet mogelijk vis laten in- en 
uittrekken.  

A B 

KRWO_72 
De Koekoek 

Ook in de Koekoek ontbreekt aal volledig in de 
vangsten in het waterlichaam. In 2006 zeer 
hoge biomassa's en een groot aandeel 
brasem+karper, in 2012 zeer soortenrijk (19 
soorten) en afgezien van de wat hoge 
biomassa lijkt de visstand prima. In 2012 
echter een traject geen zegentrek mogelijk 
vanwege draadwier, ander traject gevist in 
`windgat` in het kroos. Vraag is hoe 
representatief bemonstering dus is.... 
 

Vispassage bij gemaal de Koekoek (Lek <> 
polder) staat op knelpuntenlijst. Maar staat 
voorlopig nog niet op de planning Koekoek 
heeft groot en divers achterland, van 
smalle kleisloten tot brede en ondiep 
veensloten. Veel tertiair wateren op veen 
vol met kroos. Belastingreductie 
herkenbaar. Daarnaast wellicht inzetten op 
meer plantenrijkdom in primaire en grotere 
tertiaire wateren om brasem+karper wat te 
verminderen? Maalpanden van Koekoek, 
Pleyt en Keulevaart worden dit jaar of 
volgend jaar met elkaar verbonden via 
vispassages.   
 
 

Koekoek scoort goed tot zeer goed op 
maatlatten, dit vanwege hoge 
aandelen plantminnende vis (naast 
brasem en karper in 2006) en goede 
soortenrijkdom. Al met al lijkt het 
watersysteem echter nog (veel) te 
voedselrijk en zijn maatregelen tbv 
belastingreductie gewenst. 

A A 

KRWO_77 
Eiland van 
Schalkwijk 

De aal is goed vertegenwoordigd in het eiland 
van Schalkwijk. Lokaal in 2008 ook soortenrijk 
(19 soorten in inundatiekanaal) en de 
aantallen en biomassa's van verschillende 
onderdelen van de visstand zijn gezond. 
Overigens was zowel in 2006 als in 2008 
recent gemaaid. Op de roulerende 
meetpunten is de visstand vaak wat 
soortenarmer en ontbreekt de aal. 

de waterkwaliteit is in het oostelijke deel 
van het gebied redelijk te noemen met op 
verscheidene locaties een goed ontwikkelde 
vegetatie. De rest van het gebied wordt 
sterk beïnvloed door intensieve landbouw 
Gemaal Kerkeland (ARK <> 
Kerkelandwetering/Schalkwijkse wetering) 
is visvriendelijk. Gemaal Blokhoven wordt 
dit of volgend jaar vispasseerbaar gemaakt 

De visstand van Honswijk laat geen 
duidelijke knelpunten zien en behoort 
tot de beste (qua voorkomen van aal, 
visbiomassa en samenstelling) van het 
beheersgebied. Lokaal, op de 
roulerende meetpunten, is dit anders..  

A A 
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Uitzondering is meetpunt AB56, Schalkwijkse 
wetering, hier zeer soortenrijke brasem-
snoekbaars gemeenschap (is AB56 geen 
onderdeel van waterlichaam?). 
 

(Inundatiekanaal/Schalkwijkse wetering 
<> Honswijkse wetering) Afvoergebied is 
echter nogal versnipperd, mogelijk liggen 
sommige roulerende meetpunten 
geïsoleerd van het waterlichaam? 

KRWO_78 
Zeist e.o. 

In het waterlichaam is de visstand 
overwegend goed en redelijk divers. Aal wordt 
in redelijke aantallen aangetroffen. De 
geschatte biomassa in de Biltse Grift is goed 
met ca. 116 kg/ha, in de Hakswetering laag 
met 37 kg/ha. Grotere brasem en karper 
ontbreekt daar. Het zwaartepunt van de 
biomassa ligt bij de eurytopen. De Biltse Grift 
is circa 15 meter breed en 1 ruim meter diep, 
de vegetatie bestaat uit sterrekroos en grof 
hoornblad en kikkerbeet en veelwortelig kroos 
als drijfbladplanten. Volgens de opmerkingen 
bij de veldbemonstering neemt in de 
Hakswetering de stroming sterk toe bij regen. 
Op de roulerende meetpunten is de visstand 
veelal soortenarm met of heel lage of juist 
heel hoge biomassa's 
 

Stuwen zijn vispasseerbaar gemaakt. De visstand in de Biltse Grift is divers, 
aal is aanwezig en de biomassa is in 
orde. De KRW-beoordeling is ook 
goed. In de Hakswetering neemt 
stroming sterk toe bij regen, dit hoeft 
geen probleem te zijn als vis een 
refugium heeft. 

A A 

KRWO_79 
Wulven/Zuid
-Oost 
Utrecht 

De visstand van de Ravensewetering is 
redelijk soortenrijk en aal wordt in redelijke 
aantallen aangetroffen. De visstand wordt in 
(een deel van) de Ravensewetering sterk 
gedomineerd door benthivore brasem en 
karper. De Ravensewetering staat in open 
verbinding met het Amsterdam-Rijnkanaal 
(intrek aal). Volgens het rapport is er sprake 
van voedselrijk en troebel water en is de 
visstand in overeenstemming hiermee. 
 

Er is weliswaar een open verbinding met 
ARK, maar er staat een stuw in de 
Ravensewetering die een flink deel van het 
achterland afsluit. Welke stuw doel je op? 
Ik zie geen stuwen waar nog meetpunten 
achter liggen. Daardoor op roulerende 
meetpunten lage soortenrijkdom en geen 
aal? Daarnaast is dit een gebied met veel 
fruitteelt, mogelijk spelen 
bestrijdingsmiddelen een rol. In 2012 
vissterfte geweest in deel van dit gebied. In 
2013 volgt hier nog een 
inventarisatie/analyse van de visstand. 

De dominantie van brasem en Karper 
leidt samen met een gering aandeel 
plantminnende vis tot een lage KRW-
beoordeling. Maatregelen op het vlak 
van nutriëntenreductie en 
habitatkwaliteit (oevers). 

A A/B 
Deze 
beoor-
deling 
geldt 
NIET voor 
de 
woonwijk 
Lunet-
ten: deze 
is als C 
gewaar-
deerd 

KRWO_80 
Langbroeker
wetering/ 
Amerongen 

De visstand van het waterlichaam zelf is 
soortenrijk, paling is echter nauwelijks 
gevangen. De visbiomassa is in een deel van 
de Langbroekerwetering  hoog. 
Brasem+karper zijn daar ook abundant maar 
niet dominant. In veel van de roulerende 
meetpunten worden maar 1 of 2 soorten 
aangetroffen. Hier is het habitat voor vis 
veelal weinig geschikt (ondiepe smalle 
watergangen), wat leidt tot een soortenarme 
visstand op de meetpunten ten noord-oosten 
van de Langbroekerwetering. Hier worden dan 
ook veel amfibieën (kikkers en salamanders) 
aangetroffen. 

de waterkwaliteit is over het algemeen 
matig tot slecht. Een deel van het gebied 
wordt sterk beïnvloed door intensieve 
landbouw, ander deel bestaat uit 
landgoederen. 
Veel smalle, ondiepe kleisloten in het 
gebied. Deels droogvallende sloten.. 

Volgens de KRW-maatlat scoort de 
Langbroekerwetering goed, op de 
deelmaatlat plantminnende en 
migrerende vis matig. Er lijkt echter 
winst te behalen door de ontwikkeling 
van emerse- en submerse vegetatie te 
stimuleren, wellicht is alleen een 
ander (minder intensief) beheer al 
voldoende. Gaat met de huidige 
dimensionering waarschijnlijk niet 
lukken. Watergangen worden nu 2x/jr 
volledig gemaaid. Door de geringe 
abundantie van aal in het 
waterlichaam zelf, lijken er mogelijk 

A A 
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migratie barrières te zijn. Het blijkt 
echter dat deze barrières al jaren 
geleden passeerbaar zijn gemaakt. 
Mogelijk dat het habitat weinig 
aantrekkelijk is voor aal, hoewel aal in 
vrijwel ieder watertype verwacht mag 
worden. 
 

KRWO_81 
Bijleveld 
West 

De aal ontbreekt  in het waterlichaam en in 
het smallere deel is het aantal soorten vrij 
gering. Ook is het aandeel 0+ wat aan de lage 
kant. In 2009 wordt de visstand van het 
waterlichaam Bijleveld echter als goed 
beoordeeld. circa 38% van de biomassa 
bestond uit brasem, bittervoorn en kleine 
modderkruiper waren abundant Het water 
heeft een breedte van 6-16 meter en een 
diepte van 0.8-1.5 meter. Ten tijde van 
bemonsteren was het water helder (zicht 0.7-
1 meter) en was er net geschoond.  
 

Gemaal Bijleveld (ARK/Leidsche Rijn <> 
polder is inmiddels voorzien van 
vispassage. Meer dan de helft van 
afvoergebied is door vispassage ontsloten. 
Andere knelpunt uit knelpuntenrapportage 
kan vooralsnog niet opgelost worden i.v.m. 
waterhuishoudkundige problemen. 
Achterland is wel versnipperd met veel 
kleine peilgebieden, maar blijkbaar leidt dat 
niet tot grote knelpunten. 

De visstand scoort in 2009 goed op de 
KRW-maatlat. De biomassa is goed en 
ook de leeftijdsopbouw laat zien dat er 
meerdere jaarklassen (zowel broed als 
grotere vis) aanwezig zijn.  

A C 

KRWO_83 
Papekop 

De wetering Papekop heeft een lage 
visbiomassa, een gering aantal soorten maar 
er is wel aal aangetroffen. De watergang is 
klein, circa 3 meter breed en ruim 1/2 meter 
diep. Gezien de dimensies wijkt de visstand 
niet af van wat mag worden verwacht. 
 

 geen knelpunten, visstand past bij 
kenmerken water. 

nvt D 

KRWO_86 
Galecop 

De visstand wordt gekenmerkt door een hoge 
biomassa en een hoog biomassa-aandeel 
benthivore vis. Het aantal soorten is vrij hoog 
en aal is in één deelgebied aangetroffen. De 
watergang is circa 12 meter breed, heeft een 
diepte variërend van 1 - 2,5 meter en een 
zichtdiepte van 0,4 - 1,5(!) meter. Submerse 
vegetatie varieert van circa 70% (heldere 
IJslandswetering) tot vrijwel 0% en drijfblad 
van circa 1 -10%.  
 

In Galecopperwetering is in 2009 vrij brede 
NVO aangelegd (verbetering 
habitatkwaliteit). 
 

Het geringe aandeel plantminnende 
vis en 0+ in combinatie met het hoge 
aandeel brasem, wijst op 
voedselrijkdom en onvoldoende 
habitatkwaliteit (oever- en 
waterplanten).  

A C 

KRWO_89 
Houten 

In de Houtensewetering ontbreekt aal en is de 
visstand relatief soortenarm. Ook is het 
aandeel 0+ vrij gering, het bestand bestaat 
vooral uit meerzomerige vis en slechts bij 
blankvoorn zijn meerdere jaarklassen te 
onderscheiden. Overigens is de biomassa 
goed en is de visgemeenschap snoek-
blankvoorn. In het bijgaande rapport wordt 
overigens nog opgemerkt dat, vanwege de 
geringe omvang van het waterlichaam, de 
bemonsteringsinspanning vrij gering is. Dit 

 
 

De KRW-beoordeling van de visstand 
is goed. Toch is de vrij eenzijdige 
leeftijdsopbouw (weinig 0+ en beperkt 
aantal jaarklassen) opvallend. 

A B 
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betekent ook dat de diversiteit in wateren 
(groot en klein) bij een bemonstering wellicht 
onvoldoende in beeld komt, waardoor een 
vertekend beeld van de visstand van het 
gehele complex van wateren kan ontstaan. 
 

KRWO_90 
Leesloot 

Ook in de Westerlaak is de visstand (net als in 
de Houtense wetering) relatief soortenarm. 
Hier is wel aal aangetroffen, niet aangetroffen 
zijn ruisvoorn, vetje en bittervoorn. Ook is het 
aandeel 0+ vrij gering. Overigens is de 
biomassa goed maar wordt de 
visgemeenschap (blankvoorn-brasem) 
gedomineerd door eurytopen, vooral 
blankvoorn en brasem. Net als bij de 
Houtense Wetering wordt overigens in het 
rapport nog opgemerkt dat, vanwege de 
geringe omvang van het waterlichaam, de 
bemonsteringsinspanning vrij gering is. Dit 
betekent ook dat de diversiteit in wateren 
(groot en klein) bij een bemonstering wellicht 
onvoldoende in beeld komt, waardoor een 
vertekend beeld van de visstand van het 
gehele complex van wateren kan ontstaan. 

Connectiviteit is inmiddels iig op orde.  
 

De visstand van de Westerlaak wordt 
op de KRW maatlatten als 
ontoereikend beoordeeld. Dit komt 
zowel door een hoge abundantie van 
brasem en karper, als door een 
geringe abundantie en presentie van 
plantminnende vis. De visstand is erg 
eenzijdig, met brasem, blankvoorn en 
snoek als dominante soorten. Waarom 
dit zo is, is niet bekend, het water is 
niet zeer plantenrijk. Gezien de matig 
hoge biomassa lijkt het niet direct een 
nutriëntenprobleem te zijn. Wellicht 
dat het te maken heeft met het 
geringe oppervlak van het water (ca. 
1,3 ha.). 

A B/C 
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BIJLAGE III. Vragenlijst interviews 

 

Beroepsvisserij 

1. Welke knelpunten signaleert u in het visstandbeheer? Denk daarbij aan: 

1. uitzet van bepaalde gewenste/ongewenste soorten; 

2. beheer van watergangen t.b.v. de vis (creëren habitats). 

 

Toelichting: 

Visstandbeheer is het planmatig voorbereiden en uitvoeren van een stelsel van maatregelen met als doel het 

bereiken van een bepaalde visstand in een omschreven watersysteem. De maatregelen zijn onder andere 
gericht op het beheer van de leefomgeving van vissen. Visstandbeheer schetst het kader waarbinnen 

visserijbeheer kan worden uitgevoerd. 

 

2. Welke soorten zijn voor u interessant vanuit economisch perspectief?  

1. welke soorten en hoeveelheden worden onttrokken?  

2. waar vangt u deze soorten? 

3. hoe vangt u deze soorten? 

4. hoe selectief is uw vangstmethode? 

5. welke soorten worden uitgezet, hoeveel en waar?  

3. Zijn u bijzondere waarnemingen in het beheersgebied van HDSR bekend? 

1. waarnemingen van paai; 

2. waarnemingen van vismigratie; 

3. voorkomen van bijzondere vissoorten; 

4. helderder worden van water (specifieke locaties); 

5. toename aantallen waterplanten (specifieke locaties); 

6. toename plantminnende vis (specifieke locaties); 

4. Hoe verhoudt uw visserijinspanning zich met voorgaande jaren? 
1. vangt u meer of minder vis? 

2. welke soorten? 

3. waar wijdt u dat aan? 
5. Heeft u merkbare effecten waargenomen in veranderingen in de visstand m.b.t.: 

1. lengteverhoudingen; 

2. biomassa’s; 

3. recruitment (aanwas jonge vis); 

4. soorten; 

5. exoten (kreeften, krabben, vissen). 

  

Sportvisserij 

6. Welke knelpunten signaleert u in het visstandbeheer? Denk daarbij aan: 

1. uitzet van bepaalde gewenste/ongewenste soorten; 

2. beheer van watergangen t.b.v. de vis (creëren habitats). 

 

Toelichting: 

Visstandbeheer is het planmatig voorbereiden en uitvoeren van een stelsel van maatregelen met als doel het 

bereiken van een bepaalde visstand in een omschreven watersysteem. De maatregelen zijn onder andere 

gericht op het beheer van de leefomgeving van vissen. Visstandbeheer schetst het kader waarbinnen 

visserijbeheer kan worden uitgevoerd. 
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7. Welke vissoorten zijn voor de sportvisserij van belang? 

1. welke typen visserijen horen daarbij (methode, bijv. gebruik van boten in ondiepe watergangen); 

8. Kunt u onderscheid maken in de verschillende wateren en watertypen binnen het beheersgebied van 

HDSR waar u deze vissoorten vangt? 

9. Welke maatregelen neemt de sportvisserij ten behoeve van een betere visstand? 
1. wat houden deze maatregelen in? 

2. waar worden deze maatregelen genomen? 

10. Vindt er hengelvangstregistratie plaats? 

1. zo ja, wat zijn de uitkomsten van de registratie? 

11. Welke vissoorten zijn recentelijk en in het verleden uitgezet?  

1. om hoeveel kilo per soort per jaar gaat het? 

2. waar is de vis uitgezet?  

3. wat was de herkomst van de vis? 
12. Welke vissoorten zijn recentelijk en in het verleden onttrokken?  

1. om hoeveel kilo per soort per jaar gaat het? 

2. waar vindt de onttrekking voornamelijk plaats?  

13. Worden er wedstrijden in het beheersgebied van HDSR georganiseerd?  

1. zo ja, waar en met welke frequentie? 

2. bij welk type wedstrijden wordt gevoerd en om welke hoeveelheden per wedstrijd gaat het dan? 

14. Zijn u bijzondere waarnemingen in het beheersgebied van HDSR bekend? 

1. waarnemingen van paai; 
2. waarnemingen van vismigratie; 

3. voorkomen van bijzondere vissoorten; 

4. helderder worden van water (specifieke locaties); 

5. toename aantallen waterplanten (specifieke locaties); 

6. toename plantminnende vis (specifieke locaties); 

15. Hoe verhoudt de visserijinspanning zich met voorgaande jaren? 

1. wordt er meer of minder vis gevangen? 

2. welke soorten? 

3. waar wijdt u dat aan; 

16. Heeft u merkbare effecten waargenomen in veranderingen in de visstand m.b.t.: 

1. lengteverhoudingen; 

2. biomassa’s; 

3. recruitment (aanwas jonge vis); 

4. soorten; 

5. exoten (kreeften, krabben, vissen); 

17. Bemerkt u een trend in de vangsten van bepaalde vissoorten?  
1. waar wijdt u dit aan?  

 

Aal 

18. Wat is uw mening ten aanzien van het aalbeheer? 

1. zijn er aalreservaten in het beheersgebied van HDSR aangewezen? Zo ja, waar?  

2. moeten er aalreservaten aangewezen worden? Zo ja, waar? 

19. Zijn er knelpunten m.b.t. intrek en/of uittrek van aal langs/via kunstwerken in het beheersgebied van 

HDSR? 
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Vishabitat 

20. Zijn er voldoende belangrijke leefgebieden in het beheersgebied van HDSR voorhanden voor m.n.: 

1. diadrome, plantminnende en rheofiele (stroomminnende) soorten; 

2. ziet u dit terug in de visstand? 

3. waar zouden volgens u aanpassingen aan watergangen moeten plaatsvinden t.b.v. deze 
soortgroepen? 

21. Waar treft u 0 + vis aan en om welke soorten gaat het dan? 

1. waar liggen volgens u de paailocaties, opgroeihabitat, zomer- en overwinteringsgebieden van welke 

vissoorten? 

2. zijn er naar uw idee te weinig (deel)habitats (leeflocaties) voor de verschillende levensstadia? Zo ja, 

welke? 

3. hoe en waar zou het waterschap naar uw idee er aan kunnen bijdragen dit te verbeteren? 

 
Vismigratie 

22. Zijn er naar uw mening vismigratieknelpunten in het beheersgebied van HDSR? 

1. zo ja, waar? 

2. voor welke soorten geldt dit? 

23. Wat zijn belangrijke migratieroutes binnen het beheersgebied van HDSR en om welke soorten gaat het 

dan? 

1. zijn er (meer) verbindingen nodig van buiten naar binnen het beheersgebied van HDSR; 

2. waar en waarom? 
24. Zijn er merkbare effecten in de visstand (soorten, aantallen) waarneembaar in gebieden waar vismigratie 

mogelijk is gemaakt? 

1. zo ja, welke zijn dat? 

 

Vissterfte 

25. Zijn u locaties bekend waar veel/regelmatig (winter)vissterfte optreedt?  

1. betreft het hier eigen waarneming(en)? 

2. wat is volgens u het effect van wintersterfte op de visstand in het beheersgebied van HDSR? 

3. heeft dit volgens u alleen lokaal een effect of hebben wintersterftes (in bepaalde winters) ook 

gebiedsbreed een effect op de visstand? 

26. In welke wateren heeft de aalscholverpredatie volgens u significante invloed (gehad) op het visbestand?  

1. baseert u zich hierbij op eigen waarnemingen? 

2. hoe zouden de effecten van aalscholverpredatie volgens u kunnen worden verminderd? 

27. Zijn u gevallen bekend waar sterfte optreedt door onderhoud aan watergangen (baggeren, maaien)? 

1. zo ja, baseert u zich hierbij op eigen waarnemingen? 

2. wat is volgens u het effect hiervan op de visstand? 
28. Zijn u gevallen bekend van stroperij in het beheersgebied? 

1. zo ja, baseert u zich hierbij op eigen waarnemingen? 

2. is deze stroperij gemeld bij HDSR? 
3. wat zijn volgens u de effecten van deze stroperij op de visstand? 

4. wat zou HDSR volgens u moeten doen om stroperij verder tegen te gaan? 

29. Zijn u locaties bekend waar sterfte optreedt andere factoren? 

1. zo ja, baseert u zich hierbij op eigen waarnemingen? 

2. wat is volgens u het effect hiervan op de visstand? 
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Onderzoek en monitoring 

30. Is (meer) onderzoek/monitoring ten aanzien van vispopulaties volgens u gewenst? 

1. zo ja, waarom? 

2. voor welke soorten en waar? 

 
Aanvullende vragen 

31. Zijn er rivierkreeften in het gebied?  

1. zo ja waar, hoeveel en om welke soorten gaat het? 

2. bemerkt u een tendens in de populatieontwikkeling van rivierkreeften? Zo ja, voor welke soorten? 

 

Toelichting: 

Rivierkreeften hebben indirect invloed op de visstand doordat ze concurreren om dezelfde voedselbronnen als 

vis en ze eten planten. Daardoor verdwijnen er schuilplaatsen en paaiplaatsen en voedselbronnen. Dit kan 
leiden tot een verarming van de visstand. 

 

32. Hoe is de conditie van vis ten opzichte van voorgaande jaren? 

1. waar wijdt u dan aan (voedselbeschikbaarheid, aalscholvers, habitats); 

33. Wat is conditie van de vis in gedurende het jaar?  

1. bemerkt u verschillen tussen seizoenen (najaar - voorjaar)?  

 

Toelichting: 

Vanaf 2000 zijn er nogal wat kwakkelwinters geweest. Welke invloed hebben die op de visstand? Mogelijk dat 

de vis actief blijft in de winterperiode vanwege de hogere temperatuur maar dat er geen voedsel aanwezig is. 

De vissen verhongeren (hiervan zijn voorbeelden bekend). Vandaar vraag over conditie vis in najaar en 

daaropvolgend voorjaar. 
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1 Inleiding 

 

1.1 Analyse KRW beoordeling Kromme Rijn 
Onderstaand wordt de KRW-beoordeling van de Kromme Rijn met de nieuwe KRW maatlatten voor de vis 

van R6 kort geanalyseerd. Doel is om te kijken wat de reden is van de zeer lage KRW scores, gemiddeld 

scoort de maatlat circa 0.15 (slecht).  De volgende vragen zijn relevant: 

• Wat is de huidige visstand en hoe ontwikkelt deze zich? 

• Wat mag worden verwacht van de toekomstige ontwikkeling van de visstand (op hoofdlijnen), al dan niet 

na het nemen van maatregelen? 

• Wat is de reden voor de lage maatlatscore, is de toetsing juist uitgevoerd? Is de maatlat te streng en/of 

moet het doel worden aangepast? Is er een “default” MEP/GEP maatlat? 

2 Analyse 

 

2.1 Huidige visstand van de Kromme Rijn en ontwikkeling in de tijd 
Onderstaande tabel laat de geschatte totale biomassa’s en aantallen per jaar zien. Dit is gebaseerd op zowel 

electro als zegenvangsten en is een schatting van de gemiddelde visstand in de Kromme Rijn in kg/ha. In 

alle jaren is door AT-KB gevist. Opvallend is de “dip” in met name de totale biomassa in 2008 en de totale 

aantallen vanaf 2008. Nadere inspectie laat zien dat de geschatte brasembiomassa in 2008 bijna de helft is 

van die van 2006. In 2012 echter is de brasemstand zeer hoog, met bijna 200 kg/ha. Daarbij komt ook nog 

de karper, met ruim 30 kg/ha. Dit zijn vrijwel allemaal grote (benthivore) vissen, wat wijst op een rijk 

bodemvoedselweb. Wellicht dat dit samenhangt met het slibprobleem van de Kromme Rijn. Niet alleen zijn 

de biomassa van brasem en karper toegenomen, een aantal andere soorten is juist afgenomen. Aal, baars, 

blankvoorn, kolblei, rietvoorn en winde zijn sinds 2006 allemaal substantieel afgenomen. Zowel in biomassa 

als in aantallen. In 2008 was de snoekstand opvallend hoog. 

 

Bestandschattingen (totalen) Kromme Rijn 2006, 2008 en 2012 

 totale biomassa (kg/ha) totaal aantal (n/ha) 

Soortnaam 2006 2008 2012 2006 2008 2012 

Aal/Paling 32.4 9.7 10.2 117 59 22 

Alver 3.5 1.2 0.4 553 199 167 

Baars 21.6 5.7 5.4 2324 496 378 

Barbeel  0.0   2  

Bermpje 0.0 0.0 0.0 11 7 1 

Bittervoorn 0.0 0.0 0.0 14 9 12 

Blankvoorn 46.9 10.3 17.4 2087 1026 1019 

Brasem 78.3 35.9 197.2 370 118 190 

Driedoornige 

Stekelbaars 

0.0 0.0 0.1 4 1 159 

Hybride  0.0   2  

Karper  0.0 32.2  7 4 

Kesslers grondel   0.1   10 

Kleine Modderkruiper 0.5 0.1 0.2 140 21 70 

Kolblei 15.3 5.0 1.9 442 211 66 
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Marmergrondel 0.1 0.1 0.1 30 27 86 

Pontische stroomgrondel   0.0   4 

Pos 1.5 0.2 0.2 289 39 21 

Rietvoorn/Ruisvoorn 17.3 1.4 2.0 324 83 78 

Rivierdonderpad 0.0 0.0 0.0 4 2 1 

Riviergrondel 0.5 0.1 0.0 175 13 1 

Roofblei 9.2 1.7 9.2 116 24 45 

Serpeling   0.0   0.4 

Snoek 13.0 42.4 10.5 78 31 20 

Snoekbaars 6.6 2.2 0.4 20 9 2 

Tiendoornige 

Stekelbaars 

 0.0   1  

Vetje  0.0 0.0  1 6 

Winde 6.0 5.6 2.3 288 126 19 

Zeelt 0.8 0.3 0.0 38 9 3 

Zwartbekgrondel   0.8   208 

totaal 253.4 121.8 290.6 7423 2521 2593 

 

De visstand laat enkele duidelijke veranderingen zien, met name tussen 2006 en 2008 zijn de aantallen en 

biomassa’s sterk afgenomen. In 2012 is de biomassa juist weer sterk toegenomen, waarbij een negatieve 

ontwikkeling is te zien (meer brasem en karper, afname van meer “gewenste” eurytopen). WAT IS ER AAN 

DE HAND? WAT IS DE ROL VAN DE BEMONSTERING (PERIODE EN TOEVAL)?? IS INTREK VAN BRASEM 

TOEGENOMEN? AT-KB vragen!! 

 

2.2 KRW beoordeling met de maatlat 2015-2021 
De KRW-maatlat voor de vis van R6 is vrij recent (eind 2012) aangepast. De beoordeling vindt plaats op 

basis van alleen de gegevens van de electrotrekken. NB! Bovenstaand is de totale bestandsschatting 

gepresenteerd, ook op basis van zegentrekken. Onderstaand de passage uit het maatlatdocument over de 

vissenmaatlate voor R6. 
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Er wordt dus beoordeeld op de volgende indicatoren: 

1. Relatieve aantal rheofiele soorten (rheofiele soorten ten opzichte van alle soorten); 

2. Relatieve aantalsaandeel migrerende soorten (regionaal/zee); 

3. Relatieve aantalsaandeel habitatgevoelige soorten. 

 

Deze worden bepaald per electrotrek en door middel van weging (per trek) opgeschaald naar een 

totaalbeoordeling voor het waterlichaam. Onderstaande tabel laat per soort de trefkans zien (= aantal 

trekken waarin soort aanwezig / totaal aantal trekken), samen met de gemiddelde abundantie (totaal aantal 

gevangen individuen / totaal aantal trekken). Tevens staat de gildenindeling van de soorten vermeld: 

R = Rheofiel 

E = Eurytoop 

M = Migratie regionaal/zee 

H = Habitat gevoelig 

 

Trefkans en abundantie per soort in electrotrekken Kromme Rijn 2006, 2008 en 2012 (n=32) 

gilde soort trefkans 

gemiddelde 

abundantie 

E blankvoorn 1.00 139 

E baars 1.00 103 

E kolblei 0.66 14 

EH kleine modderkruiper 0.56 13 

H ruisvoorn 0.72 15 

EM brasem 0.53 9 

E alver 0.44 6 

E driedoornige stekelbaars 0.28 4 

EMH paling 0.78 4 

EMH roofblei 0.59 3 

H marmergrondel 0.78 3 

E pos 0.53 3 

EH snoek 0.84 4 

H zeelt 0.34 3 

H bittervoorn 0.41 7 

EH snoekbaars 0.13 0.4 

EH karper 0.13 0.3 

H vetje 0.09 0.3 

- HYBRIDE 0.06 0.06 

H tiendoornige stekelbaars 0.09 0.34 

RMH winde 0.69 8 

RH riviergrondel 0.41 2 

RH bermpje 0.22 0.3 

RH kesslers grondel 0.19 0.25 

RH rivierdonderpad 0.13 0.1 

RMH barbeel 0.03 0.03 

- pontische stroomgrondel 0.09 0.09 

- zwartbekgrondel 0.16 8.34 
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Samenvattend levert dat de volgende gesommeerde trefkansen en abundanties per gilde op. Dit is feitelijk 

hetzelfde al het gemiddelde aantal soorten en individuen per gilde in een trek…. 

trefkans abundantie trefkans abundantie 

gilde indicator som som 2006 2008 2012 2006 2008 2012 

R rheofiele soorten 1.66 10 2.11 1.73 1.25 17 12 3 

E eurytope soorten 7.53 303 9.22 6.27 7.42 572 134 256 

H habitat gevoelige soorten 7.13 64 8.22 6.45 6.92 83 34 77 

M migratie regionaal/zee 2.63 24 3.56 2.27 2.25 43 20 14 

totaal 11.63 342 13.78 10.18 11.33 611 155 311 

 

…..en de volgende indicatorwaarden voor de deelmaatlatten. 

deelmaatlatten R6 gem. 2006 2008 2012 

relatief aantal rheofiele soorten (%) 14 15 17 11 

aantals-aandeel migratie regionaal/zee (%) 7.1 7.1 12.6 4.5 

aantals-aandeel habitatgevoelig (%) 19 14 22 25 

 

In onderstaande figuur is met pijlen aangegeven waar op dit moment de Kromme Rijn (gemiddeld) scoort op 

de deelmaatlatten. Dit ligt nog vér weg van de doelstelling (EKR = 0.6) op de natuurlijke maatlat.  

 

 

 

 

2.3 Wat mag worden verwacht qua ontwikkeling van de visstand? 
 

2.3.1 Aantal rheofiele soorten 



Nico Jaarsma notitie HDSR01/02 Evaluatie visgegevens d.d. 22 maart 2013 

 

6 

Het aantal rheofiele soorten in de vangst blijft steken op circa 15%. Dit is deels te wijten aan een te 

geringe trefkans (dit hangt uiteraard samen met een te lage abundantie), echter als alle nu bekende 

rheofiele soorten in iedere trek zouden worden gevangen, dan zou het gemiddelde aandeel rheofiele 

soorten 37.5% bedragen (6 rheofiele soorten en 10 niet rheofiele soorten, is in totaal 16 soorten). Dit 

levert nét een score van 0.6, maar is niet waarschijnlijk. Om beter te scoren zal dus de vangstfrequentie 

moeten toenemen maar zullen er ook andere soorten bij moeten komen. Onderstaand enkele kandidaten, 

waarbij de serpeling al in 2012 is aangetroffen (alleen niet in de electrotrekken) en voor de andere 

soorten, met uitzondering van de kopvoorn, de kansen voorlopig niet zo groot lijken.  

 

gilde soort toelichting 

RH Serpeling Is in 2012 reeds aangetroffen (zegenvangst) 

RMH Kopvoorn 
Soort van grotere beken en rivieren, vrij opportunistisch, trekker (Emmerik et. al., 

2006) 

RMH Sneep Gevoelige soort, niet heel waarschijnlijk 

RH Gestippelde alver In het verleden mogelijk in Kromme Rijn (Emmerik et. al., 2006) 

 

Een aandeel rheofiele soorten van 50% (EKR=1) lijkt onhaalbaar. Gezien bovenstaande opmerkingen en de 

resultaten uit 2006, moet eerder een aantal van 3-4 rheofiele soorten per trek als maximum worden 

gezien, wat ongeveer overeenkomt met maximaal 25% rheofiele soorten ofwel een EKR van 0.4. 

 

2.3.2 Migrerende soorten regionaal/zee 
Voor het aantalsaandeel migrerende soorten op dit moment brasem, paling, roofblei, winde en barbeel van 

belang (NB ook exoten tellen mee in de maatlat). Hoewel enkele van deze soorten, zoals brasem, winde en 

roofblei af en toe hoge aantallen kunnen bereken, worden deze aantallen toch altijd sterk (een factor 10) 

overschaduwd door baars en blankvoorn alleen al. Een waarde van 50%, behorende bij een EKR van 0.6 

lijkt daarom volstrekt onhaalbaar. Ook is onduidelijk hoe dit aandeel te verhogen en, gezien een deel van 

de soorten (brasem en roofblei), met welk doel. Een waarde van circa 15% moet naar verwachting als 

maximaal haalbaar worden gezien, wat overeenkomt met een EKR van circa 0.15. 

 

2.3.3 Habitatgevoelige soorten 
Voor de habitatgevoelige soorten geldt hetzelfde als voor de migrerende soorten, de aantallen baars en 

blankvoorn zijn super-dominant en zullen dat naar verwachting ook blijven. Wel is deze indicator op meer 

van de aangetroffen soorten van toepassing en past deze beter bij eventuele verbeteringen in het 

watersysteem (habitatmaatregelen). In 2012 werd een aantalsaandeel van 25% bereikt, wellicht is een 

aandeel van 30-40% haalbaar. Dit komt overeen met een EKR van maximaal circa 0.3. 

 

Al met al lijkt zonder een diepgaande analyse een EKR van circa 0.28 = (0.4+0.15+0.30)/3 als maximaal 

haalbaar. Belangrijker is dat de maatlat niet goed lijkt aan te sluiten bij de Kromme Rijn. Het water is 

soortenrijk en wordt gekenmerkt door een dominantie van eurytopen. Qua aantallen zijn dit met name 

baars en blankvoorn, qua biomassa echter is brasem zeer dominant en zal deze een belangrijke invloed 

hebben op de visstand. Dit laatste wordt met de maatlat alleen indirect beoordeeld… 

 

2.4 Toetsing aan default MEP/GEP? 
Bij de toetsing in 2008 heeft AT-KB getoetst aan de zogenaamde default MEP/GEP voor R6. Onderstaand het 

resultaat. Te zien is dat de oude maatlat duidelijk beter scoorde dan de nieuwe, maar dat ook deze (lang) 

niet voldeed. De default maatlat echter voldeed ruimschoots.   
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De vraag is dus of er een nieuwe default-maatlat voor R6 beschikbaar is/komt. Zo ja, dan verdient het 

aanbeveling hieraan eerst te toetsen. Navragen Marco Beers / Tom Buijse… 

 

 

3 Conclusie 

 

Conclusie is dat de visstand van de Kromme Rijn op de huidige maatlat slecht scoort en dat de verwachting 

is dat dit ook in de toekomst (al dan niet na aanvullende maatregelen) niet veel beter zal worden. De 

maximale score die wordt verwacht ligt rond of zelfs onder EKR = 0.3. Opties om hiermee om te gaan zijn: 

• Toepassen (indien beschikbaar) van een zogenaamde “default” maatlat voor sterk veranderde wateren; 

• Toepassen huidige maatlat en verlaging doelstelling (GEP) op basis van maximaal haalbare score (MEP) 

van circa 0.3. Dit levert echter een maatlat op met beperkte gevoeligheid (geringe bandbreedte); 

• Wijziging KRW-type (bijv. kanaal-type ipv. R6), dit gaat echter volledig voorbij aan het stromend water 

karakter van de Kromme Rijn. 

 

Afgezien van bovenstaande over de KRW-toetsing, lijkt de visstand van de Kromme Rijn ook sterk te 

veranderen in de periode 2006-2012. Het is van belang om inzicht te hebben in de oorzaken van deze 

veranderingen, met het oog op het stellen van realistische doelen en maatregelen. Onderstaand nog enkele 

figuren van de huidige visstand van de Kromme Rijn en ontwikkeling van indicatoren / gilden in de tijd 
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Mailwisseling nav. deze notitie 

Naar aanleiding van de notitie is contact geweest met Marco Beers, de opsteller van de KRW maatlatten voor 

vis van stromende wateren. Onderstaand zijn de belangrijkste passages – van nieuw naar oud - opgenomen.  

 

-----Oorspronkelijk bericht----- 

Van: Beers, Marco [mailto:m.beers@brabantsedelta.nl]  

Verzonden: maandag 25 maart 2013 8:53 

Aan: nico jaarsma 

Onderwerp: RE: KRW beoordeling visstand Kromme Rijn 

 

Hoi Nico, 

 

Zie onderstaand mijn antwoorden. 

 

Succes ermee! 

 

 

Met vriendelijke groet, 

 

Marco Beers 

Specialist Waterbeheer 

Kennis & Advies 

T       +31 (0) 76 564 14 12 

E       m.beers@brabantsedelta.nl 

 

Waterschap Brabantse Delta 

Bouvignelaan 5, 4836 AA Breda | Postbus 5520, 4801 DZ Breda Kijk ook eens op Fout! De hyperlinkverwijzing is 

ongeldig.> of volg ons op Twitter<http://twitter.com/brabantsedelta>. 

 

________________________________ 

Van: nico jaarsma [n.jaarsma@gmail.com] 

Verzonden: vrijdag 22 maart 2013 15:45 

To: Beers, Marco 

Onderwerp: RE: KRW beoordeling visstand Kromme Rijn 

 

 

Hoi Marco, 

 

Hartelijk dank voor je snelle reactie. Daar heb ik zeker wat aan! Veel van wat je zegt en gevonden hebt 

onderschrijft mijn bevindingen en ondersteunt mijn gevoel. Het volgende is duidelijk: 

 

1)      Gebruik maken van nieuwe maatlat (geen default), maar pas grenzen aan; 

 

2)      Extreem lage scores zijn niet uniek voor Kromme Rijn maar ook elders waargenomen; 

 

MB: Het zou beter zijn om niet naar de score van één jaar te kijken, maar een toestand te bepalen op basis van 

uitkomsten van verschillende bemonsteringsjaren. Dit mag ook conform het protocol toetsen & beoordelen. 
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Uitschieters neutraliseer je daarmee en ook de gevoeligheid (beperkte bandbreedte) van maatlatten bij een lage 

GEP speelt dan een minder grote rol. 

 

3)      Visstand Kromme Rijn kan tussen jaren flink variëren, ook dat wordt elders waargenomen (zonder dat er 

verder grote veranderingen zijn opgetreden neem ik aan.. in Kromme Rijn zijn overigens in die periode 

migratievoorzieningen aangelegd meen ik, ik hoop niet dat daardoor al die brasem intrekt.. ). 

 

MB: In de Boven Mark zijn in de betreffende periode niet veel maatregelen uitgevoerd en de maatregelen die zijn 

uitgevoerd zouden moeten leiden tot een hogere i.p.v. lagere score. 

 

Toch heb ik nog een paar vragen, waarvan ik hoop dat je er nog op kunt reageren: 

 

1)      De abundantiemaatlatten worden vooral bepaald door de aantallen baars en blankvoorn onder de streep. 

Voor mijn gevoel zijn de deelmaatlatten daar zeer gevoelig voor. Ik vraag me af of dat terecht is en ook niet 

hoort bij onze laaglandsystemen in vgl met de andere Europese rivieren.... Hebben jullie ooit nagedacht over 

transformatie van die aantallen? 

 

MB: Daar is bij de aanpassing van afgelopen jaar niet naar gekeken. Eerder (in 2006) keek ik daar wel naar (jij 

hielp me nog en keek mee) en toen bleek dat een transformatie geen/weinig effect had op de uitkomsten en is 

daarom besloten om het niet te doen. De aanpassing van 2012 is in een zekere zin quick-and-dirty gedaan (je 

herkent dit vast wel in de aanpassing voor sloten en kanalen) en alleen gebaseerd op de Europese dataset. Ik had 

liever gezien dat er ook een soort validatie met een uitgebreide Nederlandse dataset was gedaan. Misschien kan 

dit in de toekomst met een volgende verbeterslag ... 

 

2)      Zonder een diepgaande analyse te hebben gemaakt van de Kromme Rijn, heb ik het gevoel dat het lastig 

zal zijn om de habitatkwaliteit te verbeteren; waterkwaliteit is goed (Lekwater), stroming is bijna ½ m/s begreep 

ik van HDSR en het watersysteem is plantenrijk. Er zijn migratievoorzieningen aangelegd. Wellicht grootste 

probleem is slib (eieren en voedselrijkdom). Wat er aan te doen en wat mag je daar van verwachten vwb de vis… 

 

MB: Als je nu kiest voor een GEP van 0,3 in combinatie met het bovenstaande spreek je ook de ambitie uit om 

niks meer te doen ... 

 

Ik twijfel trouwens aan de stroming en de plantenrijkdom. In de KRW-typering is 0,5 m/s de grens tussen 

langzaam en snelstromende beken. Ik ken de Kromme Rijn niet heel goed, maar het zou mij verbazen als die 

daadwerkelijk zo hard zou stromen (Zou je dan veel brasem en baars en blankvoorn krijgen? En stroomt het 

meeste slib dan niet weg i.p.v. dat het nu een probleem vormt?). Daarbij gaat het niet alleen om 

stroomsnelheid, maar vooral om diversiteit in stroming in de tijd en ruimte. Ik verwacht dat daar in de Kromme 

Rijn nog winst valt te halen. Als de Kromme Rijn overigens rijk aan waterplanten zou zijn, zou ik een groter 

aandeel plantminnende vis verwachten. 

 

3)      Is neem aan dat het OK is als ik jou reactie integraal doorstuur naar HDSR? 

 

MB: Akkoord. 

Nogmaals en alvast bedankt :) en een goed weekend, 

 

Groet, Nico 
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Van: Beers, Marco [mailto:m.beers@brabantsedelta.nl] 

Verzonden: vrijdag 22 maart 2013 14:42 

Aan: 'nico jaarsma' 

Onderwerp: RE: KRW beoordeling visstand Kromme Rijn 

 

Hoi Nico, 

 

Leuke en interessante notitie! 

Bij de tekst boven de figuur raad ik je aan om toe te voegen dat “met pijlen” is aangegeven waar … 

 

Toevallig ben ik afgelopen dagen tussendoor bij ons bezig geweest om oude vangstgegevens te beoordelen met 

de nieuwe maatlatten. De grotere beken bij ons, zoals de Boven Mark en Aa of Weerijs laten een vergelijkbaar 

beeld zien als de Kromme Rijn. Ook voor de Boven Mark levert trouwens de meest recente bemonstering (2010) 

een zeer lage score (< 0,1) op. Eveneens toont de visstand in de Boven Mark en Aa of Weerijs tussen 

bemonsteringsjaren grote verschillen (zie ter illustratie bijgevoegde Powerpoint). Hoewel de bemonsteringen bij 

ons niet allemaal door hetzelfde bureau en ook niet op exact dezelfde trajecten zijn uitgevoerd, geeft dat 

volgens mij toch geen volledige verklaring voor de zeer grote verschillen tussen de bemonsteringsjaren. 

De hogere scores op de oude maatlat zijn bij de Kromme Rijn vermoedelijk vooral het gevolg van de hoge 

soortenrijkdom, waardoor op (een aantal) soortendeelmaatlatten een hoge score wordt behaald. Ik haal het zo 

snel niet uit je notitie, maar dit hangt mogelijk samen met de inspanning (beoordeling van bestandschatting in 

plaats van aparte trajecten). 

 

Om op je vragen terug te komen: 

 

1.    Wanneer beoordelingen op trajectniveau tussen de oude en nieuwe maatlat worden vergeleken, is de 

nieuwe maatlat meer onderscheidend; een ‘slechte’ visstand krijgt een lagere score en een goede visstand een 

hogere score (zie ter illustratie onderstaande grafiek). Zonder in de gegevens te zijn gedoken, verwacht ik dat de 

Kromme Rijn aan de linkerkant van de grafiek zit en daardoor met de nieuwe maatlat een lage(re) score krijgt. 

 

2.    Er is geen nieuwe default. ATKB heeft de default uit het oude MEP/GEP-rapport gebruikt (het rapport dat 

altijd in de conceptstatus is blijven hangen). Mijn advies is om de default links te laten liggen. 

 

3.    Ik zou niet kiezen voor doelstelling voor een stagnant type, want zoals je zelf al aangeeft, laat je daarmee de 

ambitie van een stromend water los. Verder zou ik in de notitie terughoudend zijn in de vergelijking met een 

natuurlijk water (je schrijft bijvoorbeeld “Een aandeel rheofiele soorten van 50% (EKR=1) lijkt onhaalbaar.”, 

maar daar moet je voor de Kromme Rijn ook helemaal niet naar streven en zou ik dus ook niet noemen). 

Aansluitend daarop lijk je in je notitie soms een EKR van 0,6 als doel te noemen, maar de Kromme Rijn is 

duidelijk een sterk veranderd water en daar passen afgeleide doelstellingen bij. Daar zou ik dus ook voor kiezen. 

Daarbij zou ik er niet bang voor zijn dat dit resulteert in een maatlat met beperkte gevoeligheid (geringe 

bandbreedte). Wel zou ik de afgeleide doelstelling ambitieuzer voorstellen dan EKR = 0,3. Van de abundantie-

deelmaatlatten is migratie inderdaad een lastige, maar habitatgevoelig schat je in vergelijking met andere 

wateren laag in. Ik denk dat daar nog veel te winnen is en zou kiezen voor een hogere ambitie. Daarbij vind ik je 

voor soorten ook aan de voorzichtige kant. Is het niet aannemelijk dat als maatregelen worden genomen dat de 

vangsfrequentie voor de huidige rheofiele soorten toeneemt en er rheofiele soorten bijkomen? 

 

Ik hoop dat je hier iets aan hebt. 

 

Prettig weekend alvast! 
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Groet, 

Marco. 

 

 

[cid:image001.png@01CE2713.0CF1D400] 

 

 

 

Met vriendelijke groet, 

 

Marco Beers 

Specialist Waterbeheer 

Kennis & Advies 

 

T 

 

+31 (0) 76 564 14 12 

 

E 

 

m.beers@brabantsedelta.nl<mailto:m.beers@brabantsedelta.nl> 

 

 

Waterschap Brabantse Delta 

Bouvignelaan 5, 4836 AA Breda | Postbus 5520, 4801 DZ Breda Kijk ook eens op Fout! De hyperlinkverwijzing is 

ongeldig.> of volg ons op Twitter<http://twitter.com/brabantsedelta>. 

 

 

Van: nico jaarsma [mailto:n.jaarsma@gmail.com] 

Verzonden: vrijdag 22 maart 2013 12:06 

Aan: Beers, Marco 

Onderwerp: KRW beoordeling visstand Kromme Rijn 

 

Hoi Marco, 

 

Ik ben voor HDSR bezig met een analyse van visstandgegevens. Daarin o.a. ook beoordeling van de visstand met 

de nieuwe KRW maatlatten. De beoordeling van de Kromme Rijn (R6) levert nogal lage scores (variërend van 

0.16 op basis van data van 2006 tot 0.07 in 2012). ATKB berekende o.a. in 2008 scores (met de oude maatlat) 

van circa 0.35. Ze hebben het echter ook over een default-MEP/GEP maatlat voor R6, die scores van circa 0.8 

oplevert. Zou jij mij kunnen vertellen: 

 

1)      Of die lagere scores met de nieuwe maatlat logisch zijn? 

 

2)      Of er een nieuwe default MEP/GEP is voor R6? 

 

3)      Wat jou idee is hoe je hier het best mee kunt omgaan? 
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Bijgevoegd een notitie waarin een en ander op een rijtje wordt gezet. Hierin is ook te zien dat de visstand nogal 

is veranderd in de periode 2006-2012…. 

 

Graag je reactie. Al is het maar kort :) 

 

Groet, Nico 

 

Nico Jaarsma 

Klif 25 

1797AK Den Hoorn 

06-24208176 

Fout! De hyperlinkverwijzing is ongeldig.> 

 
 

 



 

 

Bijlage V. Notitie invloed van aalscholver op de visstand in beheergebied HDSR 
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De invloed van aalscholver op de visstand in HDSR. 
DM 710477: interne notitie HDSR 
 
Inleiding 
Aalscholver is een visetende vogel die voornamelijk predeert op vis van 10-35 cm. Deze vogel werkt 
samen met soortgenoten om vissen op te drijven om deze te verschalken. Zo kan deze vogel in 
wateren hele jaarklassen van vis doen verdwijnen. Hoe zit het in het beheergebied van HDSR? Het 
volgende citaat is van de heer K. Burger, beroepsvisser in het beheergebied van HDSR en lid van de 
VBC namens de beroepsvisserij: “Vissterfte door aalscholverpredatie heeft vooral invloed op heldere 
wateren met weinig beschutting. Echter, in het gehele gebied is het effect van aalscholvers merkbaar. 
Op veel wateren in de lengteklasse 12-30 cm vrijwel geheel afwezig”. 
In 2011 geeft van der Spiegel aan dat de KRW-vismaatlatten geen goede indruk geven van de 
visstand omdat de leeftijdsopbouw niet wordt meegewogen. Vooral door aalscholvers wordt de vis 
tussen 10 en 35 cm ernstig gepredeerd. 
 
Met deze notitie wordt getracht inzicht te krijgen in de problemen die mogelijk door deze vogel worden 
veroorzaakt. Daarvoor maken we gebruik van lengte frequentieverdelingen van vissen die gevangen 
zijn tussen 2006 en 2012 in het beheergebied van het waterschap. Het betreft de ruwe 
vangstgegevens. Omdat de aalscholver een opportunistische viseter is en alle vissoorten eet die 
aanwezig zijn wordt geen onderscheid gemaakt tussen de verschillende vissoorten. De aalscholver 
predeert voornamelijk op de vissen met een lengte tussen de 10 en 35 cm. Volgens Veldkamp (2007) 
wordt tegenwoordig in Nederland vooral Pos, Baars, Blankvoorn en Spiering gegeten, de meest 
voorkomende vissoorten.  
 
Methode 
Als uitgangspunt is gebruik gemaakt van de macht van de grote aantallen. Wanneer op een markt het 
gewicht van een stier, of het aantal bolletjes in een auto moet worden geschat dan blijkt het 
gemiddelde van een hele hoop waarnemingen verassend vaak overeenkomt met het werkelijke 
gewicht of aantal. Daarom is uitgegaan van de ruwe vangstgegevens, dwz de gevangen aantallen en 
biomassa per soort, lengte en trek vanaf 2006 t.e.m. 2012. De bemonsteringen zijn voornamelijk 
elektrisch of in combinatie met zegenvisserij uitgevoerd. Van deze dataset is de “gemiddelde” visstand 
bepaald in het beheergebied en wordt als uitgangspunt gebruikt bij de analyse. In gebieden waar veel 
predatie plaatsvindt, komen de gepredeerde lengteklassen naar verwachting minder dan gemiddeld 
voor, in gebieden met weinig of geen predatie zouden ze juist relatief meer moeten voorkomen. Het 
effect van predatie zal naar verwachting dus blijken uit het aantalaandeel en biomassa-aandeel in de 
lengteklasse 10-35 cm. 
 
Uit interviews, gehouden met de visserijsector (beroep en hengelsport) bleek dat de problemen door 
aalscholvers in de Lopikerwaard groot waren en in de Kromme Rijn, in ieder geval de laatste jaren, 
nauwelijks van betekenis zijn. Voor beide gebieden wordt de visstand daarom vergeleken met het 
gemiddelde van het beheergebied. Daartoe zijn de gegevens op een paar verschillende manieren 
voorbewerkt. Ten eerste is de relatieve frequentieverdeling (L/F) bepaald om de frequentieverdelingen 
die zijn gebaseerd op verschillende aantallen waarnemingen, onderling te kunnen vergelijken. De Y-
as wordt daarbij uitgedrukt in procenten en krijgt dan dezelfde schaalgrootte voor verschillende 
waarnemingen. 
Daarnaast zijn de data getransformeerd; door de werkelijke aantallen logaritmisch te transformeren 
krijgt men een beter beeld van de lengteklassen die in lage aantallen aanwezig zijn. 
In grafiek 1 is de relatieve L/F verdeling weergegeven van alle vissoorten gevangen tussen 2006 en 
2012. De cumulatieve frequentie geeft de werkelijke aantallen weer. In de inzet is de grafiek te zien 
met de loggetransformeerde aantallen.  
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relatieve L/F diagram visstand totaal (n=240111)
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Fig. 1. Relatieve lengte frequentieverdeling van de visstand in de vangst in het beheergebied van 
HDSR van 2006 t.e.m. 2012. Inzet geeft de loggetransformeerde aantallen weer. 
 
Naast aantallen is ook naar de biomassaverdeling gekeken. Aantallen geven vaak maar een beperkt 
beeld van de populatieopbouw van de vis en zeggen bijvoorbeeld weinig over de invloed van de 
visstand op zijn omgeving. Vissen leggen vanaf enkele tientallen eitjes (bittervoorn) tot ca een half 
miljoen (karper) per vrouwtje. De daar uitkomende vislarven overleven voor het merendeel het eerste 
levensjaar niet. Alleen kijken naar aantallen, bijvoorbeeld broedvis en vis kleiner dan 10 cm, geeft een 
vertekend beeld omdat het als biomassa niet veel invloed heeft op het watersysteem. Daarom is ook 
gekeken naar de lengteverdeling in relatie tot de biomassa (fig. 2). 
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Fig. 2. Totale aantallen en totale biomassa per centimeter-klasse voor de visstand in de vangst in het 
hele beheergebied van HDSR van 2006 t.e.m. 2012. De lengteklassen groter dan 35 cm leveren een 
groot aandeel in de totale biomassa. 
 
Grafiek 2 laat zien dat de biomassa door vis kleiner dan 10 cm slechts een kleine bijdrage levert aan 
de toale visbiomassa. Het merendeel aan visbiomassa wordt geleverd door vissen die groter zijn dan 
35 cm. Wel is een dip van visbiomassa tussen de 28-40 cm waar te nemen. Deze kan het gevolg zijn 
van wintersterfte, aalscholverpredatie e.d. in het verleden. 
Hieruit blijkt dat 8% van de biomassa wordt gevormd door vis kleiner dan 10 cm; de lengteklasse van 
10-35 cm vormt 41% van de biomassa terwijl 51 % van de biomassa groter is dan 35 cm. In aantallen 
is dat respectievelijk 76%; 22%; 1% (zie tabel 1 kolom HDSR_tot). 
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Lopikerwaard 
In fig. 3 zijn de relatieve L/F verdelingen weergegeven van de totale visstand en de visstand in de 
Lopikerwaard in 2006 en 2012. In de Lopikerwaard is in 2006 en 2012 duidelijk te zien dat het aantals 
aandeel van kleine vis tot 10 cm veel groter is dan de klassen daarna. Ten opzichte van het HDSR-
totaal is in 2006 de klasse van 10-35 cm en.>35 cm duidelijk minder aanwezig. Ondanks dat er in de 
winters van 2009 en 2010 wintersterfte is geweest in de Lopikerwaard is er ten opzichte van 2006 
verbetering te zien van de lengteklassen groter dan 10 cm en komen de percentages overeen met de 
gemiddelde waarden van HDSR_totaal.  
 

relatieve L/F diagram visstand Lopikerwaard (2006/2012) tov totaal 
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Fig. 3. Relatieve L/F verdeling aantallen vis in de Lopikerwaard in vergelijking met HDSR_tot, zie 
tekst. 
 
In tabel 1, kolom Lopikerwaard, zijn de procentuele bijdragen van de lengteklassen aan de biomassa 
weergegeven. De bijdrage aan de klasse 10-35 cm is in 2006 en 2012 lager dan HDSR_tot. De klasse 
>35cm is met betrekking tot het procentueel aantal individuen gelijk aan het HDSR_tot en met 
betrekking tot de biomassa iets hoger. 
 
Tabel 1. Procentueel aandeel van aantallen en biomassa vis in lengteklassen in het hele 
beheergebied; in de Lopikerwaard 2006, 2012 en in de Kromme Rijn in 2006-2012. 

HDSR_tot Lopikerwaard Kromme Rijn

aantals aandeel

lengteklasse 2006 2012 2006 2008 2012

0-10 cm 76% 86% 77% 69% 61% 75%

10-35 cm 22% 14% 22% 29% 34% 23%

>35 cm 1% 1% 1% 2% 5% 2%

biomassa aandeel

0-10 cm 8% 11% 9% 8% 2% 7%

10-35 cm 41% 36% 32% 29% 15% 43%

>35 cm 51% 53% 59% 63% 83% 50%  
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Kromme Rijn 
De procentuele aantallen en biomassa in de Kromme Rijn in 2012 komen zeer goed overeen met de 
percentages in HDSR_tot (tabel 1, kolom Kromme Rijn). Wellicht dat onder invloed van de aanleg van 
natuurvriendelijke oevers en vispassages, het procentueel aantalsaandeel tussen 0-10 cm is 
toegenomen en het aandeel 10-35 cm afgenomen. De analyse van Jaarsma geeft ook aan dat de 
visstand sterk lijkt te veranderen (of tussen de jaren lijkt te variëren), een duidelijk beeld levert dat 
echter niet op. 
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Fig. 4. relatieve L/F verdeling aantallen vis in de Kromme Rijn, zie tekst. 
 
Ten aanzien van de biomassa is het procentueel aandeel van 0-10 cm in 2006 en 2012 vrijwel gelijk 
aan het gemiddelde, terwijl in 2008 beduidend minder is. Ook is in 2012 het biomassa aandeel van de 
klasse > 35 cm afgenomen ten opzicht van vorige jaren terwijl het aandeel 10-35cm sterk is 
toegenomen. Dit is in overeenstemming met de waarneming dat er minder predatie door aalscholvers 
zou zijn.  
 
Conclusie 
Dat de klasse 10-35 cm in het beheergebied als geheel vrijwel niet meer aanwezig zou zijn, wordt op 
basis van de data niet bevestigd. Ruim 20 % van de aantallen voorkomende vis behoort tot deze 
klasse, die in 2012 voor ruim 40% bijdraagt aan de biomassa. Of dit weinig, voldoende of veel is 
maakt dit onderzoek niet duidelijk omdat er geen referenties van visstanden beschikbaar zijn. Voor de 
Kromme Rijn zijn de afwijkingen ten opzichte van het gemiddelde in het beheergebied mbt de 
biomassa gering. De Lopikerwaard laat wel een afwijking van 10% zien in de klasse van 10-35 cm. 
Ook daar lijkt geen sprake te zijn van een groot effect van aalscholverpredatie. Ten opzichte van het 
meerjarig gemiddelde (HDSR_tot) is qua procentuele aantallen in 2012 zowel in de Lopikerwaard als 
in de Kromme Rijn weinig afwijking geconstateerd. Het procentuele aandeel in biomassa wijkt wel af 
van de gemiddelde waarden waarbij vooral de bijdrage van de klasse >35cm minder is geworden. 
Mogelijk heeft in het verleden aalscholverpredatie en wintersterfte invloed gehad op de visstand. Deze 
lijkt zich redelijk hersteld te hebben in 2012 in vergelijking met de voorgaande jaren en ten opzichte 
van het algemeen gemiddelde. 
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