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	 oost-nederland•	Vissen in de regio

EEN GOED HUIS VOOR DE VIS

et watersysteem 
is de vorige eeuw 
drastisch veranderd. 

Waterlopen werden rechtge-
trokken en stuwen en gemalen 
geplaatst. Dit met als doel 
controle te krijgen over het 
waterpeil. Daarnaast werd het 
water voedselrijker door riool-
overstorten, kunstmest, fosfaat 
in wasmiddelen en lozingen 
van de industrie. Stroming, 
beschaduwing, dood hout en 
oevervariatie verdwenen en 
vele wateren werden stil-
staande, voedselrijke en troe-

bele sloten. Op veel plekken 
verdween de watervegetatie 
en ook de visstand veranderde 
mee. Vissen van helder stro-
mend water kregen het zwaar 
en maakten goeddeels plaats 
voor vissen die goed in troebel 
en voedselrijk water gedijen.

HERSTEL
Het was de hengelsport die 
in die tijd de noodklok luidde 
om de verslechtering van het 
watersysteem een halt toe 
te roepen. Sinds de laatste 
decennia van de vorige eeuw 

zijn we daarom bezig het huis 
van de vis weer te herstellen. 
Een van de instrumenten 
daarvoor is de Europese Ka-
derrichtlijn Water. Die is inge-
steld om de natuurwaarde van 
onze wateren te verbeteren. 
Vertaald naar de vis betekent 
dit dat zijn huis op orde moet 
worden gebracht. Deze richt-
lijn moet ons helpen beek- en 
riviervissen terug te krijgen 
in voormalig stromende 
wateren die nu zijn verwor-
den tot landbouwsloten. Voor 
stilstaand water betekent dit 
een verschuiving van troebel 
naar helder en schoon water. 
Daarbij hoort een grote rijk-
dom aan waterplanten en een 
bijbehorende diverse visstand. 
Deze kaderrichtlijn is niet 
vrijblijvend en de doelen zijn 
nog lang niet gehaald. Het 
waterschap moet dus aan de 
slag! 

NATUURVRIENDELIJKE 
OEVERS
Om weer stroming terug te 
krijgen in het water slechten 
we stuwen en herstellen we 
beken. Om de waterkwaliteit 
te verbeteren is het mestbeleid 
ontwikkeld, wordt gehand-
haafd op lozingen en worden 
ook overstorten aangepakt. 
Om de structuur te verbeteren 
leggen we natuurvriendelijke 
oevers aan, brengen we weer 
dood hout in het systeem en 
laten we in beken diepe gaten 
en zandbanken ontstaan. Dit 
doen we allemaal om het huis 
van de vis en van het andere 
waterleven weer zo aantrek-
kelijk mogelijk voor hen te 
maken. Ook de schoonheid 
van het landschap en die van 
het water en haar omgeving 
zal hierdoor toenemen. De 
inspanningen voor het ecolo-
gisch herstel van het water-

Waterschap	Velt	en	Vecht	is	als	waterbeheerder	ook	
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is	opgebouwd	uit	de	waterkwaliteit,	structuur	van	de	
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systeem beginnen inmiddels 
hun vruchten af te werpen. 

VERANDERENDE VISSTAND
Bij een natuurlijker water-
systeem hoort een andere 
visstand dan bij het verstoorde 
systeem waar we jarenlang 
mee te maken hebben gehad. 
Zo wordt het water voedsel-
armer, helderder en krijgen 
waterplanten weer een kans. 
De visstand past zich aan deze 
nieuwe omstandigheden aan. 
De hoeveelheid vis neemt af, 
maar de diversiteit aan vis en 
ander waterleven neemt toe. 
Zo zal de snoek, een zichtja-
ger, profiteren en de brasem 
zijn voordeel verliezen en 
in aantal afnemen. Door het 
herstel van beken en rivieren 
en het verbinden van gebieden 
beginnen beek- en riviervis-
sen weer terug te komen. De 
populatie rivierprikken in de 
Drentsche Aa en de opmars 
van de barbeel en de meerval 
zijn hier voorbeelden van. Dit 
betekent dat je als visser te 
maken krijgt met een ander 
viswater en een andere vis-
stand. Je zult waarschijnlijk 
minder brasem vangen, maar 
de kans dat je een barbeel of 
een meerval aan de haak slaat 
wordt groter. De kans dat je 
met je vistuig vast komt te 
zitten tussen de waterplanten 
neemt ook toe, maar daar staat 
tegenover dat de kans om een 
school rietvoorns tussen deze 
waterplanten voorbij te zien 
schuiven toeneemt.

VIS UITZETTEN EN 
ONTTREKKEN
Net als Sportvisserij Neder-
land is het waterschap van 
mening dat de visstand een 
resultante dient te zijn van 
het watersysteem. Water-
schap Velt en Vecht staat dan 
ook niet toe dat er vis wordt 
uitgezet. Ons watersysteem 
is namelijk steeds meer één 
groot verbonden en kwetsbaar 
ecosysteem. Hierop kunnen 
mogelijk enige uitzonderingen 
worden gemaakt. Dit betreft 

dan de herintroductie van 
vis om een populatie 

H

Om	de	structuur	in	het	water	te	verbeteren	en	
‘het	huis	van	de	vis’	zo	aantrekkelijk	mogelijk	te	

maken	zijn	dode	boomstronken	aangebracht.

De	kwabaal	
zou		mogelijk	

kunnen	
	worden	

geherintro-
duceerd	in	de	

Vecht.

MEER WETEN?
Mocht je nog vragen hebben of zijn er onderwerpen waarover je graag 
meer zou willen weten? Laat het ons dan weten. Wellicht kunnen wij in 
artikelen in de volgende regio-editie ingaan op onderwerpen die door jou 
worden aangedragen.
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De	snoek	is	een	vissoort	die	profiteert	van	het	helderdere	water.	(foto:	Danny	Bok)

die vroeger van nature in ons 
systeem voorkwam, maar door 
menselijk ingrijpen is ver-
dwenen of sterk afgenomen, 
te herstellen. Voor de Vecht 
geldt dit voor bijvoorbeeld de 
kwabaal, de Europese meerval, 
de barbeel of de onder druk 
staande paling. Deze worden 

echter pas uitgezet 

als het systeem weer een goed 
onderkomen biedt aan deze 
kritische vissoorten. En mis-
schien is uitzetten niet eens 
nodig: de eerste meervallen 
en kwabalen zijn al weer in 
de Vecht gesignaleerd. Ook 
actief biologisch beheer – het 
onttrekken van vis om een 
bepaald ecologisch doel te ha-
len – is een middel dat wij niet 
snel zullen hanteren. Dit zal 
dan bovendien alleen kleine 
en afgesloten wateren betref-
fen waar het waterschap een 

kunstmatige karperpopu-
latie in stand wil 
houden. 


