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- Voorwoord -

Voorwoord
Met veel genoegen schrijf ik dit voorwoord voor het basisdocument
Visstandbeheerplan Reeuwijkse Plassen. Het is bij mijn weten de eerste keer
dat een dergelijk beleidsdocument over de Reeuwijkse Plassen is
uitgebracht. Niet alleen krijgen we een goed beeld van de visstand, maar ook
van de mogelijkheden die er aan de visserij in het algemeen worden
geboden. Uiteraard moet dit laatste nog nader worden uitgewerkt, niet voor
niets is dit visstandbeheerplan een basisdocument, maar met medewerking
van alle betrokkenen zal dit ongetwijfeld lukken.
Duidelijk is dat de visstandbeheercommissie (VBC), waarin alle partijen
vertegenwoordigd zullen worden hierbij een zeer belangrijke rol zal gaan
spelen. Het bestuur van de Visserijpool Reeuwijkse Plassen prijst zich dan
ook gelukkig met het feit dat al in een vroeg stadium een aanzet is gegeven
tot de realisering van deze VBC. Hiermede kan een instrument worden
geschapen waarmee de doelstelling van het basisdocument kunnen worden
verwezenlijkt.
Naar wij hopen zal met de inhoud van dit document een goede visstand in de
toekomst gewaarborgd zijn.
Tenslotte wil ik de samenstellers van dit in onze opdracht vervaardigde
basisdocument, de medewerkers van de Organisatie ter Verbetering van de
Binnenvisserij (OVB), alsmede het bestuur van de Visserijpool alle lof
toezwaaien, waarbij ook moet worden gedacht aan de belangrijke rol van de
zogenaamde klankbordgroep.
Ik hoop en verwacht dat dit basisdocument de aandacht krijgt die het
verdient.

Reeuwijk, december 2003

J. van der Laan
Voorzitter Visserijpool Reeuwijkse Plassen
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Samenvatting
Het Visstandbeheerplan (VBP) Reeuwijkse Plassen 2003 – 2013 is
opgesteld in opdracht van de Visserijpool Reeuwijkse Plassen. Dit is een
samenwerkingsverband van visrechthebbende watereigenaren, huurders van
visrechten en de gemeente Reeuwijk. In de Visserijpool worden afspraken
gemaakt over het beheer van de visstand in de Reeuwijkse plassen.
Daarnaast wordt voor de ingebrachte wateren door de Visserijpool een
vergunning voor de sportvisserij uitgegeven.
Met dit VBP wil de Visserijpool Reeuwijkse Plassen haar visie presenteren
voor het visstandbeheer en het visserijgebruik. Hierbij is zoveel mogelijk
rekening gehouden met bestaand relevant beleid en de daarin aan de
Reeuwijkse Plassen toegekende functies en de wensen van andere
gebruikers van de Reeuwijkse Plassen.
De volgende doelstellingen voor het visstandbeheer worden in dit VBP
nagestreefd:
! Het verkrijgen van een duurzame en voor de Reeuwijkse Plassen
kenmerkende visstand.
! Het behouden en waar mogelijk verbeteren van het visserijgebruik.
! Het aangeven van mogelijkheden voor het voeren van een verantwoord
en eenduidig visstandbeheer in de Reeuwijkse Plassen.
De Reeuwijkse Plassen vormen een belangrijk onderdeel van de Provinciale
Ecologische Hoofdstructuur (PEHS), ze zijn aangeduid als een natuurgebied
met een zeer hoge aquatische waarde. Het beleid van de waterbeheerders,
het Hoogheemraadschap van Rijnland en Waterschap Wilck & Wiericke, richt
zich ten aanzien van het Reeuwijkse Plassengebied onder andere op de
volgende speerpunten: inrichting en beheer van watergangen, met name de
aanleg van natuurlijke oevers en verdieping van de watergangen; verdere
verbetering van de waterkwaliteit, met name bestrijding van de eutrofiëring.
Het plangebied van dit VBP beslaat naast de 12 Reeuwijkse Plassen, tevens
de Breevaart en de verbindingssloten tussen de plassen. Van de 12 plassen
zijn er 11 ontstaan als gevolg van veenontgravingen. Deze plassen worden
in het VBP veenplassen genoemd en zijn meest ondiep, voedselrijk en
troebel. Water wordt onder andere ingelaten via de Breevaart. De plas
Broekvelden/Vettenbroek is een diepe, heldere plas die is ontstaan door
zandwinning. De verbindingssloten vormen, samen met de poldersloten, de
belangrijkste paai- en opgroeigebieden in het plassengebied.
De Reeuwijkse Plassen zijn van grote regionale betekenis voor de visserij. Er
zijn drie soorten visserij te onderscheiden in het gebied: de semiberoepsvisserij, de particuliere visser en de sportvisserij. Er zijn thans nog
een aantal semi-beroepsvissers op de plassen actief die hun inkomen voor
een deel uit de visserij betrekken. De particuliere vissers vissen meestal in
eigen water of huren water van een eigenaar. Zij vissen als hobby en voor
eigen gebruik, gevangen vis wordt niet verkocht. Daarnaast zijn er ook nog
sportvissers die op de plassen vissen.
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Voor de Reeuwijkse Plassen wordt gestreefd naar een gradatie in
viswatertypen en visstand. Voor de plassen Ravensberg, Elfhoeven, Groot
Vogelenzang, ’s-Gravenbroek en de Breevaart wordt een blankvoorn-brasem
ondiep viswatertype nagestreefd, deze wateren zijn overwegend troebel.
Voor de plassen Klein Vogelenzand, De Sloenen, Klein Elfhoeven, Vrijhoef,
Nieuwenbroek, Kalverbroek/Roggebroek en ‘s-Gravenkoop wordt een helder
watersysteem en begroeiing met veel ondergedoken waterplanten
nagestreefd. De bijbehorende visstand is die van het snoek-blankvoorn
ondiep viswatertype. Dit geldt ook voor de verbindingssloten tussen de
plassen. De plas Broekvelden/Vettenbroek blijft zeer helder en behoort tot
het baars-blankvoorn diep viswatertype.
Voor de semi-beroeps- en particuliere visserij wordt gestreefd naar een goed
bestand aan aal en snoekbaars zodat ook op lange termijn een duurzame
visserij mogelijk is. Voor de sportvisserij wordt gestreefd naar een goede
bereik- en bevisbaarheid van het plassengebied. Met name voor de karperen recreatievisser, maar ook voor de mindervalide visser, dienen goede
sportvisserij mogelijkheden voor handen te zijn. Gestreefd wordt tevens naar
een sportvisserijvergunning voor het gehele gebied.
Als belangrijkste knelpunten kunnen worden genoemd de onvoldoende
waterkwaliteit van de veenplassen, het te kleine areaal paai- en
opgroeigebieden en riet- en lisdoddevelden, de afnemende aal- en
snoekbaarsstand, de bevisbaarheid van de plassen voor de sportvisserij en
het ontbreken van een visstandbeheercommissie (VBC). Voor al deze en
meer knelpunten worden maatregelen en aanbevelingen voorgesteld. Zo zal
om de waterkwaliteit te verbeteren, water van een betere kwaliteit ingelaten
dienen te worden. Hiertoe dient de inlaat van water uit de Hollandsche IJssel
dat via de grachten in Gouda het gebied bereikt, zo veel mogelijk beperkt te
worden. Door een verbetering van de waterkwaliteit zal het areaal paai- en
opgroeigebieden en riet- en lisdoddevelden waarschijnlijk vergroot worden.
Als aanvullende maatregelen voor het herstel van paai- en opgroeigebieden
en riet- en lisdoddevelden worden onder andere de aanleg van
natuurvriendelijke oevers en het instellen van een fluctuerend waterpeil
voorgesteld. Om de aal- en snoekbaarsstand te verbeteren zullen de leden
van de Visserijpool een aantal beschermende maatregelen nemen. Voor aal
wordt een verhoogde minimummaat van 35 centimeter (wettelijk 28
centimeter) aangehouden. Om snoekbaars meerdere jaren aan de paai te
laten deelnemen wordt een minimale gestrekte maaswijdte van 130
millimeter voor snoekbaarsnetten ingevoerd. Naast de leden van de
Visserijpool worden ook de andere vissers op de Reeuwijkse Plassen
opgeroepen deze maten in acht te nemen. De bevisbaarheid van de plassen
voor de sportvisserij kan worden verbeterd door de aanleg van “complete
visstekken” en mindervalide vissteigers. Tevens wordt voorgesteld karper uit
te zetten.
Het is van groot belang dat er een eenduidig visstandbeheer op de
Reeuwijkse Plassen gevoerd gaat worden. De oprichting van een
Visstandbeheercommissie waarin alle visrechthebbenden vertegenwoordigd
zijn, aangevuld met gemeente, waterbeheerders en eventueel andere
belanghebbende partijen, is hiervoor noodzakelijk.
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1

Inleiding

1.1

Aanleiding
De Reeuwijkse Plassen zijn van grote regionale betekenis voor de sport- en
beroepsvisserij. Een aantal particuliere eigenaren en de gemeente Reeuwijk
hebben hun wateren ondergebracht in de Visserijpool Reeuwijkse Plassen.
De Visserijpool geeft voor alle ingebrachte gebieden een
gemeenschappelijke visvergunning uit. Tot het gebied behoren grote delen
van de plassen, de Breevaart tot aan de grens met Gouda en alle
gemeentelijke sloten en waterlopen.
Op grond van de Visserijwet 1963 zijn de visrechthebbenden
verantwoordelijk voor het visstandbeheer in de zoete wateren. De
visrechthebbende is de eigenaar van de grond onder water of, in het geval
het visrecht is verhuurd, de huurder van het visrecht. De visrechthebbende is
op basis van de wet gerechtigd om te vissen, vis uit te zetten en regels te
stellen in vergunningen. Voor wat betreft de Reeuwijkse Plassen rust deze
taak bij de Visserijpool Reeuwijkse Plassen en de Visbeheereenheid (VBE)
van de Vereniging van Watereigenaren en Rechthebbende Gebruikers
(VWR). Voor andere maatregelen in het belang van de visstand is de
visrechthebbende meestal afhankelijk van andere beheerders.
Visstandbeheer kan worden gedefinieerd als ‘het optimaliseren van de
visstand door middel van activiteiten en maatregelen, daarbij rekening
houdend met de ecologische mogelijkheden van het water en de wensen
vanuit de visserij’.
Om het belang van gezond viswater, een goede visstand en goede
mogelijkheden voor sport- en beroepsvisserij in de Reeuwijkse Plassen
zichtbaar te maken, heeft de Visserijpool Reeuwijkse Plassen, de
Organisatie ter Verbetering van de Binnenvisserij (OVB) opdracht gegeven
een visstandbeheerplan (VBP) op te stellen.
Met dit VBP wil de Visserijpool Reeuwijkse Plassen haar visie presenteren,
die behalve met de aspecten van visserijgebruik en visstandbeheer ook
zoveel mogelijk rekening houdt met bestaand relevant beleid en de daarin
aan de Reeuwijkse Plassen toegekende functies.
Tijdens het opstellen van het VBP is de VBE, als mede visstandbeheerder, in
staat gesteld mee te denken, suggesties te doen of afstand te nemen van de
inhoud van het plan. Tijdens het opstellen van het VBP, is een brede
klankbordgroep1 twee maal in de gelegenheid geweest om schriftelijk hun
visie op het plan te geven door becommentariëring van voorliggende
concepten. Voor de klankbordgroep zijn beherende of belanghebbende
partijen, die in het Reeuwijkse Plassengebied actief zijn, uitgenodigd.

1

Hoogheemraadschap van Rijnland, Waterschap Wilck en Wiericke, Natuur- en
recreatieschap Reeuwijkse Plassen, Reeuwijkse Vereniging van Watereigenaren en
Rechthebbende Gebruikers, Stichting VEEN, Goudse Hengelaarsvereniging
Viswaterpachting, KNWV Werkgroep Reeuwijk, Staatsbosbeheer regio Zuid-HollandUtrecht.
Eindversie
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1.2

Doelstelling
Met dit visstandbeheerplan worden de volgende doelstellingen voor het
visstandbeheer nagestreefd:
! Het verkrijgen van een duurzame en voor de Reeuwijkse Plassen
kenmerkende visstand.
! Het behouden en waar mogelijk verbeteren van het visserijgebruik.
! Het aangeven van mogelijkheden voor het voeren van een verantwoord
en eenduidig visstandbeheer in de Reeuwijkse Plassen.
De looptijd van dit visstandbeheerplan is de periode 2003 tot 2013.

1.3

Leeswijzer
In dit VBP is onderscheid gemaakt tussen de volgende aspecten van het
visstandbeheer:
Viswater
Onder viswater worden de milieuomstandigheden besproken die van invloed
zijn op het leefgebied en de leefmogelijkheden voor vissen en die daardoor
van directe invloed zijn op de visstand. Naast de waterkwaliteit gaat het hier
vooral om de aanwezigheid van water- en oeverplanten, de
bodemgesteldheid en de inrichting van het water en de oevers. Voor alle
duidelijkheid: met viswater wordt niet bedoeld ‘water om in te vissen’.
Visstand
Onder ‘visstand’ wordt de samenstelling van de aanwezige visfauna
besproken. Er wordt gekeken naar de populatieopbouw en
soortensamenstelling van de visstand van de Reeuwijkse Plassen.
Visserij
Onder ‘visserij’ worden de aspecten besproken die van invloed zijn op het
sport- en beroepsvisserijgebruik. Het gaat hierbij vooral om de bevisbaarheid
van het water, de toegankelijkheid van de oevers en het water, de
waardering van de visstand en de wijze waarop die visstand wordt bevist en
om de daadwerkelijke uitoefening van de sport- en beroepsvisserij.
De opbouw van dit VBP is als volgt:
Na dit inleidende hoofdstuk wordt in hoofdstuk 2 een gebiedsbeschrijving van
de Reeuwijkse Plassen gegeven. Aan de orde komen de algemene
karakteristieken van het gebied en de waterkwaliteit en -kwantiteit. Verder
zijn ook beleid en ontwikkelingen, die relevant zijn voor het visstandbeheer
en de visserij op de Reeuwijkse Plassen, in dit hoofdstuk opgenomen.
In hoofdstuk 3 is de huidige situatie van viswater, visstand(beheer) en visserij
beschreven.
In hoofdstuk 4, het streefbeeld, is beschreven hoe het viswater, de visstand
en de visserij zich in de komende tien jaar in de ogen van de Visserijpool
dient te ontwikkelen.
In hoofdstuk 5 zijn knelpunten en bedreigingen voor viswater,
visstand(beheer) en visserij beschreven. Deze staan het realiseren van het
streefbeeld in de weg en worden veroorzaakt door huidige activiteiten of
milieuomstandigheden in de Reeuwijkse Plassen of komen voort uit de
ontwikkelingen die de komende jaren in het plassengebied zullen
plaatsvinden.
3-12-2003
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In hoofdstuk 6 zijn maatregelen beschreven die getroffen kunnen worden om
het viswater en de visstand zich in een gewenste richting te laten ontwikkelen
en daarmee de mogelijkheden voor de visserij in de Reeuwijkse Plassen
zullen vergroten.
Tot slot wordt in hoofdstuk 7 aangegeven welke activiteiten gedurende de
planperiode ter hand genomen dienen te worden om een ecologisch
gezonde en evenwichtige visstand in de Reeuwijkse Plassen in stand te
houden en een duurzame en verantwoorde visserij mogelijk te maken.
Een literatuurlijst en bijlagen sluiten het visstandbeheerplan af.
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2

Plangebied: de Reeuwijkse Plassen
In dit hoofdstuk wordt een beschrijving gegeven van het plangebied, de
Reeuwijkse Plassen. Aan de orde komen de algemene karakteristieken van
het gebied en de waterkwaliteit en -kwantiteit. Verder zijn ook beleid en
ontwikkelingen, die relevant zijn voor het visstandbeheer en de visserij op de
Reeuwijkse Plassen, opgenomen.

2.1

Het plangebied
Het plangebied voor dit VBP zijn de Reeuwijkse Plassen (zie figuur 2.1), de
verbindingssloten tussen de plassen en de Breevaart.
Dit plassengebied bestaat uit twaalf plassen, te weten de plassen:
! Broekvelden/Vettenbroek
! De Sloenen
! Ravensberg
! Klein Vogelenzang
! Groot Vogelenzang
! ’s-Gravenbroek
! ‘s-Gravenkoop
! Elfhoeven
! Klein Elfhoeven
! Vrijhoef
! Nieuwenbroek
! Kalverbroek/Roggebroek.

De Reeuwijkse Plassen, een oase van rust en ruimte; hier plas De Sloenen.
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Figuur 2.1

Kaart van het plangebied: de Reeuwijkse Plassen.

2.2

Algemene karakteristieken
De Reeuwijkse Plassen zijn gelegen in de provincie Zuid-Holland, even ten
noordoosten van Gouda. De plassen maken deel uit van de polder Reeuwijk
en vormen een systeem van twaalf meest ondiepe, onderling met elkaar
verbonden plassen. Het totale wateroppervlak van de plassen is ongeveer
700 hectare, de gemiddelde waterdiepte van het plassengebied is ongeveer
2 meter.
De Reeuwijkse Plassen zijn ontstaan als gevolg van menselijk ingrijpen in
het veengebied. Vanaf de tiende tot de vijftiende eeuw werd het veengebied
door het graven van ontwateringsloten ontgonnen tot een landbouwgebied.
Later, vooral in de zeventiende en achttiende eeuw, werden door
grootschalige turfwinning de laagtes gevormd die later de Reeuwijkse
Plassen zouden worden genoemd. In de loop van de negentiende eeuw zijn
verschillende van de ontstane plassen drooggemalen. De droogmakerijen
bleken echter slechte landbouwgrond. Door de sterke kwel was regulering
van de waterhuishouding erg duur. Als gevolg daarvan werd in 1930 besloten
om de drooglegging van de plassen te staken, waarna de Reeuwijkse
Plassen in haar huidige vorm ontstonden (Van Gemeren, 1987).
De plassen zijn grotendeels ondiepe wateren (zie tabel 2.1). De gemiddelde
diepte varieert tussen de 0,9 en 2,2 meter, met als diepste plekken maximaal
rond de 7 meter (Elfhoeven). Uitzondering hierop is de geïsoleerde plas
Broekvelden/Vettenbroek. Deze plas werd en wordt gebruikt als zandwinplas
en is daardoor aanzienlijk dieper, plaatselijk tot 30,5 meter diep (Brouwer,
1992). Deze plas heeft een zandbodem, de andere plassen hebben
grotendeels een veenbodem.
3-12-2003
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Tabel 2.1

Oppervlakten en dieptes van de Reeuwijkse Plassen en de Breevaart (Van
Schaik, 1997).

Plassen
Broekvelden/Vettenbroek
Ravensberg
Klein Vogelenzang
Groot Vogelenzang
’s-Gravenbroek
‘s-Gravenkoop
Elfhoeven
Klein Elfhoeven
Vrijhoef
Nieuwenbroek
Kalverbroek/Roggebroek
De Sloenen
Breevaart

Oppervlak
in hectare
188
111
16
18
105
86
109
25
63
104
71
6
-

Maximale diepte
in meter
30,5
5,1
2,5
2,5
2,8
2,7
7,0
1,7
2,5
2,4
2,2
3,5
1,5

Gemiddelde diepte
in meter
2,1
1,3
1,1
2,1
1,7
2,0
0,9
1,8
1,8
1,5
2,3
1,0

De Breevaart is een in de Middeleeuwen handmatig gegraven watergang die,
voor de aanleg van rijksweg A12, van de Hollandsche IJssel in Gouda via
Reeuwijk-Brug tot bijna aan de Oude Rijn in Bodegraven liep. De vaart is van
groot belang voor de waterhuishouding, maar werd tot in de jaren vijftig van
deze eeuw ook intensief gebruikt voor transport over water (gemeente
Reeuwijk, 2002).

2.3

Waterhuishouding en -kwaliteit
De Reeuwijkse Plassen liggen binnen het deelgebied Wilck en Wiericke van
de waterstaatkundige eenheid Rijnland. Het Waterschap Wilck en Wiericke
heeft als taak de zorg voor de waterkeringen en waterbeheersing in dit
gebied. Het waterkwaliteitsbeheer wordt uitgevoerd door het
Hoogheemraadschap van Rijnland (HvR).
Waterhuishouding
De plas Broekvelden/Vettenbroek staat nog niet in verbinding met de andere
plassen en er is geen in en uitlaat van water uit de plas. De plas vormt een
aparte waterstaatkundige eenheid. Broekvelden/Vettenbroek heeft een
natuurlijk fluctuerend peil van -2,30 tot -2,75 meter NAP.
Alle andere plassen, met uitzondering dus van Broekvelden/Vettenbroek, zijn
onderling met elkaar verbonden. Waterschap Wilck en Wiericke verzorgt het
peilbeheer van het gebied en handhaaft een waterpeil van -2,20 meter NAP
in de plassen en de omringende polder. De in- en uitlaat van water in het
plassengebied gebeurt via de Breevaart. Het ingelaten water is grotendeels
afkomstig uit de Hollandsche IJssel en in mindere mate uit de Oude Rijn en
overtollig polderwater. De afvoer van water vindt plaats via de Breevaart naar
de Hollandsche IJssel of de Oude Rijn (IWACO, 2000).
Waterkwaliteit
De waterkwaliteit van de Reeuwijkse Plassen is sinds de jaren zeventig
redelijk constant gebleven. De fosfaatgehaltes vertonen sinds die jaren een
lichte daling, terwijl de stikstofgehaltes constant zijn gebleven. Alleen in de
plas Broekvelden/Vettenbroek is eind jaren zeventig een zeer sterke daling
van het stikstofgehalte gemeten. Het doorzicht van deze plas schommelt de
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laatste 10 jaar gemiddeld rond de 2 meter. Het doorzicht in alle andere
plassen varieert sinds het begin van de metingen (begin jaren zeventig)
tussen de 0,25 en 0,45 meter. Hierbij zijn er geen grote veranderingen
opgetreden (IWACO, 2000).
Voor de beschrijving van de huidige waterkwaliteit is gebruik gemaakt van
waterkwaliteitsgegevens van het Hoogheemraadschap van Rijnland van het
jaar 2000 (zie Bijlage I). Uit deze gegevens blijkt dat de waterkwaliteit thans
in meerdere plassen niet aan de MTR-normen voor doorzicht, pH en totaalstikstof voldoet. Van de plassen Klein Elfhoeven, Vrijhoef en De Sloenen zijn
geen gegevens bekend.
De waterkwaliteit en de MTR-normering
De kwaliteit van het water is van groot belang voor vissen en ander waterleven. Zonder een goede
waterkwaliteit is een gezond en divers ecosysteem niet mogelijk. Om te kunnen controleren hoe het
met de waterkwaliteit van een water gesteld is, worden door de waterkwaliteitsbeheerder (meestal
een water- of hoogheemraadschap) diverse chemische en fysische parameters gecontroleerd.
Enkele algemene voorbeelden hiervan zijn het zuurstofgehalte, de zuurgraad of pH, het doorzicht en
de nutriënten of voedingsstoffen, totaal-fosfaat en totaal-stikstof (ook wel totaal-P en totaal-N
genoemd).
Het Maximaal Toelaatbaar Risiconiveau (MTR) betreft concentraties van stoffen, waarbij een
bepaalde mate van verstoring van het waterleven te verwachten is. Deze normering is afkomstig uit
de Vierde Nota Waterhuishouding (VenW, 1998). Het MTR wordt gehanteerd als minimum
waterkwaliteitsdoel voor al het oppervlaktewater en wordt ook wel grenswaarde genoemd. Het MTR
is in plaats gekomen van de vroegere basiswaterkwaliteit en Algemene Milieu Kwaliteit (AMK). Het
MTR komt overeen met de bescherming van 95% van alle soorten waterleven in een watersysteem.
Het Verwaarloosbaar Risico (VR) wordt gehanteerd als waterkwaliteitsdoel, waarbij het
oppervlaktewater optimaal kan functioneren als leefmilieu voor daarin thuishorend waterleven en
wordt ook wel streefwaarde genoemd.

Het doorzicht varieert op de meeste wateren tussen de 0,2 en 0,5 meter. De
doorzicht norm van 0,4 meter wordt op de meeste wateren regelmatig niet
gehaald. Op de plassen Ravensberg, Kalverbroek/Roggebroek, ’sGravenbroek, ‘s-Gravenkoop, Elfhoeven, Nieuwenbroek en op de Breevaart
ligt het doorzicht regelmatig onder de norm. Uitzondering op deze relatief
lage doorzichten is de plas Broekvelden/Vettenbroek, hier varieert het
doorzicht tussen de 1,4 tot 5 meter. Het verloop van het doorzicht over een
jaar is voor de meeste wateren vrij constant.
De norm voor pH (6,5 – 9) wordt in de meeste wateren regelmatig niet
gehaald. Er komen vaak overschrijdingen van de norm voor, waarbij
regelmatig waarden van boven de 9 geconstateerd worden.
De zuurstofgehalten variëren voor de meeste wateren ongeveer tussen de 7
en 13 mg/l. Alleen in de Breevaart wordt wel eens een norm onderschrijding
(<5 mg/l) geconstateerd.
De MTR-norm voor totaal-fosfaat (0,15 mg/l) wordt in de meeste wateren
gehaald. In Klein Vogelenzang, ‘s-Gravenkoop en de Breevaart wordt de
norm overschreden. In de plas Broekvelden-Vettenbroek wordt voor totaalfosfaat de VR-norm (0,05 mg/l) gehaald.
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De MTR-norm voor totaal-stikstof (2,2 mg/l) wordt in bijna alle wateren
overschreden. Enkel de plassen Elfhoeven en Broekvelden/Vettenbroek
gaan ruim onder de MTR-norm en Broekvelden-Vettenbroek komt zelfs in de
buurt van de landelijke streefwaarde (VR-norm).
De relatief hoge nutriëntengehaltes (vooral totaal-stikstof) bij de meeste
wateren verklaren voor een groot deel het lage doorzicht in die wateren. Door
deze hoge nutriëntengehaltes krijgen algen de kans om massaal op te
komen, waardoor (vooral in de zomerperiode) algenbloei ontstaat die het
doorzicht sterk vermindert. Onder andere door het geringe doorzicht kunnen
er weinig waterplanten in deze wateren voorkomen.
Het chloridegehalte in de plas Broekvelden-Vettenbroek beschrijft sinds de
waterhuishoudkundige isolatie in 1994 een dalende trend. Momenteel
bedraagt het chloridegehalte ongeveer 120 mg/l. Het intredende grondwater
heeft een chloridegehalte van ongeveer 60 mg/l (mond. med. mevr. R.
Groen, HvR), de verwachting is dus dat het chloridegehalte van de plas in de
toekomst verder zal dalen naar de 60 mg/l.
Biologische waterkwaliteit
De chlorofyl-a concentraties overschrijden sinds de jaren negentig in de
veenplassen de norm uit de Vierde Nota Waterhuishouding van 100 µg/l. De
chlorofyl-a concentraties van de veenplassen lag tussen de 120 en 300 µg/l.
In die jaren zijn in het fytoplankton met name draadvormige blauwalgen
dominant. De hoge chlorofyl-a gehaltes en de sterke blauwalgenbloei
(‘groene verf’) kunnen direct worden gerelateerd aan de hoge
voedingsstoffenconcentraties die in de veenplassen aanwezig zijn (IWACO,
2000). In het zoöplankton overheersen de radardiertjes. Crustaceëen,
waaronder watervlooien, komen maar weinig voor. Waarschijnlijk worden ze
sterk bejaagd door aanwezig planktivore vis en vormen de veelal
draadvormige blauwalgen een ongeschikte voedselbron (IWACO, 2000).
Door leden van de Visserijpool wordt geconstateerd dat de laatste paar jaar
steeds meer watervlooien in de plassen worden aangetroffen.

2.4

Beleids- en planologisch kader
De overheid beschrijft het watersysteem als samenhangend geheel van
oever, waterbodem en water en de verschillende functies van het systeem
(de zogenaamde geldende belangen). Door het integraal beheren van de
watersystemen wordt in diverse plannen van verschillende overheden meer
en meer rekening gehouden met de vele functies van het water. Tevens
krijgen de belangen van natuur en milieu meer aandacht dan voorheen. Met
andere woorden ook de vis en visstand, welke deel uitmaken van de natuur,
worden daarom in steeds meer plannen opgenomen. Daarom is het voor de
visstandbeheerder belangrijk om van deze ontwikkelingen op de hoogte te
zijn én te blijven. Daarbij is voor een gedegen en gestructureerd
visstandbeheer, vanwege de vele raakvlakken met bijvoorbeeld waterbeheer,
milieubeheer, ruimtelijke ordening en natuurbeheer, afstemming met andere
beleidsterreinen noodzakelijk.
Hieronder worden kort de plannen op landelijk, provinciaal en regionaal
niveau besproken voor zover relevant voor het te voeren visstandbeheer en
visserijgebruik in de Reeuwijkse Plassen.
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Rijksbeleid: Algemeen
De afgelopen tien tot twintig jaar is er een beleidsverandering opgetreden op
het gebied van water- en natuurbeheer, openluchtrecreatie en visserij. Deze
verandering heeft een grote invloed op het visstandbeheer. Als belangrijkste
kan worden genoemd dat het sectorale beheer plaats heeft moeten maken
voor integraal beheer. Dit is onder andere verwoord in de Derde en Vierde
Nota Waterhuishouding, het Natuurbeleidsplan, het Nationaal
Milieubeleidsplan en de Vijfde Nota Ruimtelijke Ordening.
Het visstandbeheer was in het verleden uitsluitend gericht op het verbeteren
van de visserijmogelijkheden, met als belangrijkste maatregelen het uitzetten
en wegvangen van vis. Tegenwoordig wordt van de visstandbeheerder
verwacht dat niet alleen naar de belangen van de visserijsector wordt
gekeken, maar dat daarnaast voldoende aandacht wordt geschonken aan de
belangen van andere beheerders en gebruikers van het water. Naast deze
vorm van integraal waterbeheer moet het huidige visstandbeheer in
toenemende mate rekening houden met ecologische normen, die in het
beleid een belangrijke plaats innemen.
In het Beleidsbesluit Binnenvisserij (Min. LNV, 1999) wordt voor rijkswateren
een verplichting aangekondigd tot het instellen van visstandbeheercommissies (VBC’s) en het opstellen van VBP’s. Aan eigenaren van nietrijkswateren wordt gevraagd dit rijksbeleid te volgen.
De Reeuwijkse Plassen zijn geen rijkswateren, dus is de verplichting voor het
instellen van een VBC en het opstellen van een Visstandbeheerplan niet van
toepassing. De Visserijpool ziet het belang in van integraal en planmatig
visstandbeheer, daarom is het voorliggende plan opgesteld en wordt
gestreefd naar het instellen van een gestructureerd overleg over
visstandbeheer met andere beheerders in het gebied.
Door de Rijksoverheid is de bescherming van zowel inheemse als uitheemse
planten- en diersoorten geregeld in de Flora- en faunawet. In de wet zijn ook
64 inheemse vissoorten opgenomen. In Bijlage II wordt uitgebreider
ingegaan op de Flora- en faunawet. In Bijlage III wordt de status van de in
Nederland voorkomende zoetwater vissoorten uiteengezet.
Rijksbeleid: Gebiedsgericht
In de Vijfde Nota Ruimtelijke Ordening (VROM, 2001) worden de Reeuwijkse
Plassen en omgeving in het ontwikkelingsbeeld water aangeduid als een
gebied uit de natte as, waar natuur en recreatie verder ontwikkeld dient te
worden (zie kader).
In de Vierde Nota Waterhuishouding (VenW, 1998) worden de Reeuwijkse
Plassen gerekend tot de regionale wateren. Door de vele functies die deze
wateren uitvoeren is integrale samenwerking nodig voor een goed beheer.
Daarnaast is voor het ecologisch functioneren van deze wateren op de lange
termijn de aanleg van milieuvriendelijke oevers, een visstandbeheer dat
evenwicht schept tussen prooivis en roofvis én paai en trekmogelijkheden
vergroot, van belang.
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De Natte As
De Natte As is voor het eerst aan de orde gekomen in de Vierde Nota Ruimtelijke Ordening en later
in de Vierde Nota Ruimtelijke Ordening Extra (VINEX). De Natte As is een min of meer
aaneengesloten strook van belangrijke watergebieden in Nederland. De Natte As loopt vanaf het
Lauwersmeer, via de Friese Meren, het IJssel- en Markermeer, de Veluwe Randmeren, de Hollandse
plassengebieden, Biesbosch naar de Zeeuwse Delta.
De gebieden in de Natte As zullen worden ontwikkeld door het verbinden, verbeteren en vergroten
van de eenheden natuur. Dit biedt mogelijkheden voor diverse vormen van recreatie en een
versterking van de landschappelijke en natuurfunctie.

Het landelijk beleid op het gebied van openluchtrecreatie richt zich op het
ontwikkelingen en behouden van voldoende recreatiemogelijkheden. De
Reeuwijkse Plassen maken onderdeel uit van het Hollands-Utrechts
plassengebied. Hier is aandacht voor ‘op het water gericht vormen van
dagrecreatie, mogelijkheden voor oeverrecreatie en voor kleine watersport
met open zeilboten en toervaart met kleinere motorboten’ (LNV, 1993). In de
praktijk blijkt echter dat er op de Reeuwijkse Plassen ook grote motorboten
rondvaren.
Provinciaal beleid
In het Streekplan Zuid-Holland Oost (prov. Zuid-Holland, 1994) wordt het
Reeuwijkse Plassen gebied aangeduid als landelijk gebied en als kerngebied
natuur en landschap. De Reeuwijkse Plassen vormen een belangrijk
onderdeel van de Provinciale Ecologische Hoofdstructuur (PEHS) en zijn
aangeduid als een natuurgebied met een zeer hoge aquatische waarde. De
recreatieve ontwikkeling van het Reeuwijkse Plassengebied dienen zodanig
gezoneerd te worden dat er een goed evenwicht is met de bescherming van
de natuurwaarden. In de Tweede Partiële Herziening van het streekplan
Zuid-Holland Oost uit 2000 (prov. Zuid-Holland, 2000a), doen zich geen
veranderingen voor in het beleid ten aanzien van de Reeuwijkse Plassen.
In het Beleidsplan Milieu en Water 2000-2004 (prov. Zuid-Holland, 2000b)
worden de Reeuwijkse Plassen aangegeven als onderdeel van de
Provinciale Ecologische Hoofdstructuur (PEHS). Specifiek maakt het gebied
onderdeel uit van de “natte ader van het Groene Hart”. Natuurgebieden uit de
PEHS worden aangeduid als gevoelige natuur en krijgen daarom voorrang bij
het verbeteren van de kwaliteit. Bij deze gebieden wordt gestreefd naar het
behalen van een kwaliteit van het niveau 3 tot 4 van de STOWA-systematiek.
De volgende doelen worden voor de gebieden in de PEHS nagestreefd:
! Zoveel mogelijk een onafhankelijke waterhuishouding.
! De landbouw in de omgeving moet de basiskwaliteit versneld bereiken.
! Ecologische en waterhuishoudkundige verbindingen tussen de
natuurgebieden moeten worden veiliggesteld, indien mogelijk in
combinatie met recreatieve verbindingen.
Voor de plassen Ravensberg, De Sloenen, Klein Elfhoeven en het oostelijk
deel van de plas ‘s-Gravenkoop geldt een provinciaal vaarverbod. Voor deze
plassen wordt door de provincie Zuid-Holland alleen een ontheffing voor
motorboten verleend, indien de aanvrager eigenaar of gebruiker is van een
woning, zomerwoning, recreatiewoning of recreatiegrond aan de plassen.
Hiernaast kunnen personen met een aantoonbaar jacht- of visrecht op de
plassen een ontheffing aanvragen.
Eindversie
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Regionaal beleid
In het Integraal Waterbeheersplan 2 (WBP 2) is het beleid en beheer
beschreven van het Hoogheemraadschap van Rijnland en van de
waterschappen Wilck en Wiericke, De Oude Rijnstromen en Groot
Haarlemmermeer voor de periode 2000-2003 (HvR et al., 1999a). Het WBP 2
bestaat uit een algemeen strategisch deel, waarin het beleid voor het hele
gebied is beschreven. Daarnaast is er per inliggend waterschap een
gebiedsgerichte uitwerking gemaakt. In het gebiedsdeel Wilck en Wiericke
zijn de projecten en maatregelen beschreven die betrekking hebben op de
Reeuwijkse Plassen (HvR et al., 1999b).
Algemeen strategisch deel
Het beleid van de waterbeheerders is afgeleid van het landelijke beleid en
richt zich onder andere op de volgende speerpunten:
inrichting en beheer van watergangen, met name de aanleg van natuurlijke
oevers en verdieping van de watergangen; verdere verbetering van de
waterkwaliteit, met name bestrijding van de eutrofiëring.
De aanleg en het onderhoud van natuurvriendelijke oevers zal onder meer
worden afgestemd op de water- en oeverrecreatie ter plaatse. Zo dient er bij
de aanleg van natuurvriendelijke oevers rekening gehouden te worden met
de oever- en waterrecreatie aan het water (bijvoorbeeld vissteigers). In het
algemeen deel wordt ook aandacht besteed aan de (neven)functie viswater
van de watergangen. Voor viswater (hier bedoeld als water om in te vissen)
is het nodig dat tenminste 20% van het wateroppervlakte van de
hoofdwatergangen (Breevaart) een minimale waterdiepte krijgt van 1,0 meter
in de zomer met lokale verdiepingen van 1,5-2,0 meter.
De eutrofiëringsbestrijding is vooral gericht op het bestrijden van uitspoeling
van nutriënten vanaf landbouwpercelen en het saneren en optimaliseren van
de AWZI’s. Deze maatregelen moeten ervoor zorgen dat de verdere
eutrofiëring van wateren met nitraat en fosfaat een halt wordt toegeroepen en
dat de waterkwaliteit wordt verbeterd.
Gebiedsdeel Wilck en Wiericke
Aandachtspunten relevant voor de Reeuwijkse Plassen zijn: overschrijding
van de doelwaarden van het zuurstofgehalte en de aanwezigheid van
drijflagen blauwalgen. Op het gebied van eutrofiëringsbestrijding heeft een
onderzoek (IWACO, 2000) plaatsgevonden naar de mogelijkheden om de
waterkwaliteit van de plassen te verbeteren. Voor de plas
Broekvelden/Vettenbroek dient een onderzoek te worden gestart naar de
oorzaak van het optreden van drijflaagvormende blauwalgen. Tevens heeft
er in 2000 een project plaatsgevonden waarbij de Breevaart werd
heringericht met natuurvriendelijke oevers. In 2003 zullen in een deel van de
Breevaart natuurvriendelijke oevers worden aangelegd door het
waterschap.Voor de eutrofiëringsbestrijding van de Reeuwijkse Plassen
worden tevens gelden ter beschikking gesteld. Een maatregel ten behoeve
van eutrofiëringsbestrijding is het realiseren van een waterinlaat uit de Oude
Rijn.
In de beslisnotitie Gebiedsaanpak Gouwe-Wiericke West (HvR, 2002) wordt
aangegeven hoe een duurzame toekomst voor het gebied Gouwe-Wiericke
West, waaronder de Reeuwijkse Plassen, op het vlak van ruimtelijke
ordening veilig kan worden gesteld. In de notitie wordt aangegeven welke
problematiek speelt in het gebied. Voor de Reeuwijkse Plassen zijn vooral de
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problemen met de slechte waterkwaliteit (door de inlaat van gebiedsvreemd
water), de verstoring van de natuur door recreatie (en verkeer) en de grote
recreatiedruk op het gebied. In de visie die in deze notitie wordt
gepresenteerd wordt beoogd om in natte tijden zoveel mogelijk water vast te
houden in het gebied, door middel van de aanleg van waterbekkens in de
Middelburg en Tempelpolder (MT-polder), zodat dit water in droge tijden
gebruikt kan worden voor onder andere de Reeuwijkse Plassen. In 2003 of
2004 zal er een Milieu Effect Rapportage (MER) opgesteld voor de MTpolder.
Specifiek wordt de plas Broekvelden/Vettenbroek aangewezen als mogelijke
locatie voor waterconservering. Tevens wordt voor het gebied flexibel
peilbeheer beoogd en dient de natuur op de Reeuwijkse Plassen te worden
behouden en versterkt. De recreatie wordt behouden op het huidige niveau
en blijft geconcentreerd op de plassen Broekvelden/Vettenbroek, Elfhoeven
en ’s-Gravenbroek.
Beleid gemeente
Het beleid van de gemeente Reeuwijk (gemeente Reeuwijk, 2002) is gericht
op de concentratie van massale dagrecreatie rond de plas Broekvelden/
Vettenbroek en (in iets mindere mate) op de plassen ’s-Gravenbroek en
Elfhoeven. De plassen Ravensberg, De Sloenen en ‘s-Gravenkoop hebben
hoofdzakelijk een natuurfunctie. Voor de rest van de plassen geldt een
gedeelde natuur/recreatie functie.
In het hele plassengebied geldt een algemeen vaarverbod (APV) voor alle
vaartuigen (motorboot, zeilboot, roeiboot of kano), met uitzondering van
surfplanken. Het verbod is van kracht op alle twaalf plassen, de verbindingen
ertussen en de plas Broekvelden/Vettenbroek. Voor de meeste plassen is het
mogelijk een ontheffing op het vaarverbod aan te vragen. Voor
Broekvelden/Vettenbroek is voor motorboten geen ontheffing mogelijk. De
maximum vaarsnelheid op de plassen van 6 kilometer per uur.
De gemeente streeft naar verbetering van de waterkwaliteit van de
Reeuwijkse Plassen (mond. med. mw. I. Froger, gemeente Reeuwijk).
Hiertoe wordt zo min mogelijk water vanuit de Hollandse IJssel het gebied
ingelaten. Tevens zal het Hoogheemraadschap van Rijnland naar aanleiding
van de gebiedsvisie Gouwe-Wiericke West, starten met een proef waarin
water vanuit de plas Broekvelden/Vettenbroek wordt ingelaten in een van de
kleinere plassen, om zo de waterkwaliteit van die plassen te verbeteren.
Waarschijnlijk wordt dit de plas ‘s-Gravenkoop (med. mevr. R. Groen, HvR).
In het Milieubeleidsplan Reeuwijk (gemeente Reeuwijk, 2002) wordt voor de
periode 2002 tot 2004 het milieubeleid van de gemeente Reeuwijk
weergegeven. In het plan wordt aangegeven welke acties op het gebied van
waterkwaliteit door de gemeente op korte termijn worden uitgevoerd.
Dit zijn onder andere:
! Afkoppeling landbouwgronden.
! Realisatie waterinlaat vanuit Oude Rijn waardoor de waterinvoer via
Gouda sterk wordt gereduceerd.
! Onderzoek van gebruikmaking van water uit de plas
Broekvelden/Vettenbroek ten behoeve van waterbehoefte in het
plassengebied. Dit onderzoek is op 15 december 2002 afgerond. Er zal
spoedig een pilotproject worden opgestart.
! Opheffen riooloverstort op de Breevaart.
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Voor wat betreft het visstandbeheer wordt door de gemeente Reeuwijk
gestreefd naar de oprichting van een visstandbeheercommissie (VBC) voor
het gehele Reeuwijkse Plassengebied. De gemeente geeft zelf geen
vergunning voor de sportvisserij uit, maar heeft haar water daarvoor in de
Visserijpool ingebracht. Hierdoor kan de Visserijpool voor een groot deel van
het gebied vergunningen voor de sportvisserij uitgeven. Op de delen van de
plassen die in eigendom zijn van de gemeente Reeuwijk wordt het
aalvisrecht verhuurd of worden vergunningen voor de aalvisserij uitgegeven,
met uitzondering van de plas Elfhoeven. Op deze plas is het aalvisrecht niet
verhuurd en wordt voor de aalvisserij geen vergunning uitgegeven. In het
Besluit van College van B&W, gedateerd 31 augustus 1999, nr. Ι4, is
besloten om in afwachting van de totstandkoming van een VBC de huidige
situatie te handhaven en het visrecht op de plas Elfhoeven niet te verhuren
en ook geen vergunning voor de aalvisserij te verlenen.
Beleid visstandbeheerders
Visserijpool Reeuwijkse Plassen
De Visserijpool is een samenwerkingsverband van visrechthebbende
watereigenaren, huurders van visrechten en de gemeente Reeuwijk. De
aangesloten partijen brengen water in, waarover door de Visserijpool jaarlijks
een vergunning voor de sportvisserij wordt uitgegeven (zie paragraaf 3.3,
sportvisserij). De visrechten van de leden van de Visserijpool worden niet
ingebracht, er wordt alleen toestemming verleent voor uitgifte van een
sportvisserijvergunning.
De opbrengst van de vergunningen wordt als volgt verdeeld; tenminste 50%
wordt verdeeld onder de contracterende partijen; voorzover nodig wordt 50%
gebruikt voor de aankoop van pootvis, het doen van visserijonderzoek waaronder begrepen maatregelen ter verbetering van de visstand - , het
plaatsen van afbakeningsborden en de betaling van de drukkosten. De
Visserijpool zet jaarlijks, afhankelijk van de beschikbaarheid van glasaal,
ongeveer 20 kilogram glasaal uit in de Reeuwijkse Plassen.
De Visserijpool heeft tot op heden haar beleid niet structureel vastgesteld.
Met het huidige visstandbeheerplan wordt het beleid van de Visserijpool voor
de planperiode vastgesteld. Voor het nieuwe beleid van de Visserijpool
Reeuwijkse Plassen wordt verwezen naar hoofdstuk 4 en hoofdstuk 6.
Afdeling Visbeheereenheid (VBE) van de Reeuwijkse Vereniging van
Watereigenaren en Rechthebbende Gebruikers (VWR)
De VWR is een vereniging van waterbodem- en oevereigenaren, alsmede
van rechthebbende gebruikers. De VWR heeft in 1992 het initiatief genomen
tot de oprichting van een samenwerkingsverband van visrechthebbenden, de
Visbeheereenheid VBE. De VBE is sinds de oprichting ook opengesteld voor
niet VWR leden/visrechthebbenden en donateurs. Uitgangspunt hierbij was
te komen tot onderlinge afspraken, waaronder het collectief uitzetten van
glas- en pootaal. De VBE heeft jaarlijks gemiddeld ca. 45 kilogram glasaal en
105 kilogram pootaal uitgezet. De bij de VBE aangesloten vissers hebben de
volgende afspraken gemaakt met betrekking tot uitzet van aal en uitvoering
van de visserij:
! Jaarlijks uitzetten van glasaal volgens de verdeling van tenminste 1
kilogram per 10 gezette aalfuiken.
! Gecoördineerde en daarmee gecontroleerde aankoop en uitzet van glasen pootaal door aan te stellen coördinatoren.
! Niet vissen op de eigendomsgrenzen.
! Zo min mogelijk in het midden vissen met aalfuiken.
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! Snoekbaarsnetten pas zetten vanaf 1 september in plaats van 1 juni.
! Uitzet van snoekbaars indien nodig.
Beleid overigen
Staatsbosbeheer
Staatsbosbeheer is eigenaar van ca. 15 hectare eilanden en water in de plas
Ravensberg en De Sloenen. Het beheer van de eilanden is er vooral op
gericht de eilanden te behouden en niet te laten wegspoelen. Dit wordt
bereikt door onderhouden van de bestaande oeververdediging. Op de
eilanden wordt geprobeerd de opgaande begroeiing van struiken en dergelijk
zoveel mogelijk tegen te gaan, door snoeien en kappen. Op de eilanden
waar kolonies kokmeeuwen broeden wordt voor het broedseizoen jaarlijks de
vegetatie gemaaid. Dit wordt mede gedaan om te voorkomen dat de kolonies
verplaatsen en om de daaruit volgende overlast te vermijden. Daarnaast
wordt op een bepaald eiland ook in de zomer (augustus) extra gemaaid
vanwege de botanische waarde van de vegetatie.
Staatsbosbeheer besteed verder geen aandacht aan het water dat in
eigendom is. Het watergedeelte wordt verhuurd aan een semi-beroepsvisser.
In het huurcontract is opgenomen dat uitzet van vis niet is toegestaan.
Stichting Natuurbeheer Reeuwijkse Plassen (SNR)
De SNR is een particulier initiatief en opgericht met als doel het
(oever)landschap van de Reeuwijkse Plassen tegen verdere versnippering
en de gevolgen daarvan te behoeden. Dat gebeurt door de aankoop van
oevers met water en door de natuur in deze gebieden te herstellen en te
beheren.
Specifiek beleid Reeuwijkse Plassen
In het Overlegplatform Toekomst Reeuwijkse Plassen (OTRP) hebben
vertegenwoordigers van provincie, gemeente, eigenaren, ondernemers,
landbouw, water- en natuurbeheerders, visserij, jacht en recreatie zitting. Het
OTRP is een overlegorgaan waarin alle partijen hun standpunten naar voren
kunnen brengen en waarin wordt getracht een bijdrage te leveren aan de
instandhouding en verbetering van de kwaliteit van het Reeuwijkse
Plassengebied. Het OTRP is ingesteld naar aanleiding van een aanbeveling
in het door de Werkgroep Toekomst Reeuwijkse Plassen (WTRP)
uitgebrachte Eindrapport Herstel Reeuwijkse Plassen.
In het eindrapport van de WTRP (WTRP, 1996) worden vele aanbevelingen
gedaan voor het toekomstige beheer van de Reeuwijkse Plassen en directe
omgeving. Op het gebied van visstandbeheer worden vijf aanbevelingen
gedaan:
! Voor een goede doorstroming zullen de watergangen tussen de plassen
tot een diepte van tenminste één meter moeten worden uitgebaggerd.
! In geval van overbezetting van witvis moet het teveel aan vis worden
afgevoerd.
! De gemeente Reeuwijk moet er zorg voor dragen dat alle woningen,
zomerwoningen en recreatiewoningen in het plassengebied op de
gemeentelijke riolering worden aangesloten.
! De verdere ontwikkeling van de onderwatervegetatie en de aanleg van
riet- en lisdoddenkragen dient te worden bevorderd.
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! Opwerveling van bodemmateriaal dient te worden verminderd door
terugdringing bodemwoelende vis, de aanleg van golfbrekers en
legakkers en door baggeren.
Ingrijpen in de visstand werd door de WTRP, gezien de visbezetting op dat
moment, niet nodig geacht.
Inmiddels is bekend geworden dat niet iedere woning, zomer- en
recreatiewoning (punt 3) op de gemeentelijke riolering zal worden
aangesloten. De moeilijk bereikbare woningen zullen worden voorzien van
een zogenaamde individuele behandeling afvalwater (IBA).
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3

Huidige Situatie
In dit hoofdstuk wordt de huidige situatie beschreven van het viswater, de
visstand, de visserij en de visrechten. Voor het viswater wordt een
beschrijving gemaakt van het leefmilieu voor vis. In deze paragraaf zullen de
belangrijkste factoren worden besproken welke de visstand in de Reeuwijkse
Plassen kunnen beïnvloeden. Op grond van de milieuomstandigheden voor
de visstand wordt het water ingedeeld in een viswatertype. De huidige
toestand van de visstand wordt in beeld gebracht aan de hand van recent
verschenen literatuur (onderzoeksrapportages) vangstregistraties van sporten semi-beroepsvissers en vraaggesprekken met semi-beroeps- en
sportvissers.

3.1

Viswater
Voor een beschrijving van de huidige situatie van het Reeuwijkse
Plassengebied als viswater is gebruik gemaakt van de indeling van de
Nederlandse, stilstaande wateren aan de hand van visgemeenschappen
(Zoetemeyer & Lucas, 2001; Zoetemeyer & Lucas, 2002). Hierin wordt de
samenstelling van de visstand gezien als een afgeleide van de kenmerken
van een watertype. Het gaat hierbij om kenmerken als diepte (met name de
aanwezigheid van temperatuurstratificatie), trofiegraad of mate van
eutrofiëring (weergegeven door zichtdiepte en aanwezigheid van groen- en
blauwalgen) en bedekkingspercentage met water- en oeverplanten. Een
uitgebreide beschrijving van de viswatertypen staat in Bijlage V en Bijlage VI.
In ondiepe wateren, zoals de Reeuwijkse Plassen, is waterplantengroei de
belangrijkste sturende factor voor de visgemeenschap. De hoeveelheid
beschikbare meststoffen bepaald in belangrijke mate de
ontwikkelingsmogelijkheden voor waterplanten (via de zichtdiepte) en algen.
De algenproductie is weer bepalend voor de hoeveelheid zoöplankton en
daarmee de hoeveelheid visvoedsel. De zichtdiepte geeft aan of het zonlicht
voldoende diep in het water doordringt om de groei van waterplanten
mogelijk te maken. De aanwezigheid van waterplanten is om verschillende
redenen van belang voor de visstand. Zo vormt vegetatie voor veel
vissoorten een geschikt paaisubstraat. Vissoorten zoals snoek, baars en
blankvoorn zetten hun eieren af op oever- en waterplanten. Vegetatie biedt
daarnaast bescherming tegen predatoren, vandaar dat voornamelijk de
eerste levensstadia van veel vissoorten zich afspelen tussen de
waterplanten. Tenslotte bevinden zich in en op vegetatie tal van organismen,
die voor veel vissoorten als voedsel dienen. Enkele vissoorten, waaronder
blankvoorn, ruisvoorn en bittervoorn gebruiken ook de waterplanten zelf als
voedsel.
Wateren worden tot de diepe stilstaande wateren gerekend als er in de
zomer temperatuurstratificatie in het water optreedt. In de diepte, stilstaande
wateren, zoals de plas Broekvelden/Vettenbroek, zijn vooral de mate van
voorkomen van fytoplankton (en de daarmee samenhangende zichtdiepte),
hogere waterplanten en de zuurstofloosheid van de onderlaag van belang
voor het bepalen van het viswatertype.
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De betekenis van riet en waterplanten voor vis.
Een goede, gezonde riet- en waterplanten vegetatie is van groot belang voor met name limnofiele
vissoorten. Maar niet alleen voor vissen zijn waterplanten van groot belang. Voor vogelsoorten als de
grote karekiet en het woudaapje (beiden Rode Lijstsoorten) is riet van levensbelang. En voor vele
andere diersoorten zijn riet en waterplanten onmisbaar als habitat.
Riet, dan hebben we het over waterriet en waterplanten zijn voor diverse vissoorten van grote waarde
als paai- en opgroeigebied. De aanwezigheid van voldoende paai- en opgroeiplaatsen is essentieel
voor een duurzame visstand in een watersysteem. De ontwikkelingsperiode van de eieren en de
daarop volgende periode, waarin de dooierzaklarven opgroeien tot zelfstandig voedende visjes, zijn
de meest kritische stadia uit de levenscyclus van vissen.
Met name de limnofiele vissoorten, zoals kroeskarper, ruisvoorn en zeelt, maar ook eurytope soorten
als snoek, blankvoorn en pos zetten hun eieren af op waterplanten. Behalve een goede paaiplaats
vormen riet en waterplanten vaak ook een goed opgroeigebied voor vis. Het visbroed en de juvenielen
van diverse soorten gebruiken de waterplanten als schuilgelegenheid en bescherming tegen
predatoren. Tevens vormen deze in waterplantenrijke zones goede foerageergebieden, door het vaak
veelvuldig voorkomen van watervlooien, roeipootkreeftjes, raderdiertjes en andere kleine
ongewervelde dieren, het hoofdvoedsel van jonge vis.
Daarnaast vervullen waterplanten ook een belangrijke functie als voedsel- en schuilplaats voor adulte
vis. Vele vissoorten gebruiken waterplanten als schuilplaats tegen predatie door roofvis. Op hun buurt
gebruikt roofvis (bijvoorbeeld snoek) de vegetatie als dekking om uit een hinderlaag toe te kunnen
slaan. Een groot deel van het voedsel voor diverse vissoorten bevindt zich op of rond de rietkragen en
waterplantenrijke oeverzones.

Historie
De Reeuwijkse Plassen bevatten van oudsher voor een deel helder water.
Tot in de jaren 1960 groeiden hier veel ondergedoken waterplanten, zoals
kranswieren, bronmos, fonteinkruiden en krabbescheer. De visstand omvatte
veel plantenminnende soorten, zoals snoek, zeelt en ruisvoorn. Vanaf de
jaren 1960 zijn de waterplanten geleidelijk verdwenen en is het water steeds
troebeler geworden (Van Gemeren, 1987). De plassen Ravensberg,
Elfhoeven, Groot Vogelenzang, ’s-Gravenbroek en ’s-Gravenkoop waren ook
voor de jaren 1960 al troebel. In deze plassen kwamen in die tijd echter wel
veel fonteinkruidvelden voor (mond. med. dhr. H. van der Starre).
De oeverzone van de plassen bestond aan de luwe zijde van de plassen en
eilanden gedeeltelijk uit verlandingsoevers, met de daarbij behorende
vegetatietypen, zoals drijftillen, krabbescheervelden, zeggevelden en jonge
rietlanden. Aan de andere oevers bevonden zich veelal uitgestrekte velden
lisdodde en kragen van “waterriet” (riet dat wortelt in water tot circa 1 meter
diep). Door het relatief diepe water vormden deze lisdoddevelden en
rietkragen een belangrijk leef-, paai- en opgroeigebied voor vele vissoorten
(Van Gemeren, 1987). Van belang hierbij is dat de rietkragen een wat open
karakter hebben, zodat vissen zich er doorheen kunnen bewegen.
Huidige situatie
Begin september 2001 zijn door medewerkers van de OVB de milieuomstandigheden van de Reeuwijkse Plassen vastgesteld door middel van
een milieu-inventarisatie (zie Bijlage VII). Hierbij zijn water- en
oevervegetatie, bodemsubstraat, oeverprofiel, water- en zichtdiepte van het
water in kaart gebracht. Op basis van deze milieu-omstandigheden is een
typering gemaakt van het water volgens de OVB-viswatertypering van de
Nederlandse stilstaande wateren (zie Bijlage IV). Hiervoor is tevens gebruikt
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gemaakt van door de beheerder en gebruikers aangeleverde
milieukenmerken van de wateren. Verder zijn de migratiemogelijkheden en
de aanwezigheid van paai-, opgroei- en overwinteringsgebieden voor vis
geïnventariseerd.
In tabel 3.2 is weergegeven welk viswatertype op welke wateren in het
Reeuwijkse Plassengebied voorkomen. Vervolgens worden de drie
onderscheiden watertypen nader uitgewerkt.
Tabel 3.2

De verschillende viswatertypen in het Reeuwijkse Plassengebied.

Gebied

Viswatertype

Broekvelden/
Vettenbroek
Veenplassen

Baars-blankvoorn
diepwater
Brasem-snoekbaars
ondiepwater
Blankvoorn-brasem
ondiepwater

Breevaart +
verbindingssloten

Waterdiepte

Waterplantenbedekking

Doorzicht

> 4 meter

15 - 30%

2,5 - 4 meter

< 4 meter

0 -10%

10 - 40 centimeter

< 4 meter

10 - 20%

40 - 60 centimeter

Broekvelden/Vettenbroek
De plas Broekvelden/Vettenbroek behoort tot een geheel ander viswatertype
dan de veenplassen. Door de grote diepte van Broekvelden/Vettenbroek
treedt in de zomermaanden temperatuurstratificatie op. Verder heeft de plas
helder water met een doorzicht variërend van 2 tot 5 meter. Daarmee wordt
Broekvelden/Vettenbroek ingedeeld in het baars-blankvoorn
diepviswatertype. De plas ligt niet in verbinding met de andere plassen of
met enig ander water. Onderwater of drijfblad vegetatie is niet of in zeer
kleine mate aanwezig, ook niet in de ondiepe gedeelten (tot 5 à 10 meter)
langs de oever. De afwezigheid van water- en oeverplanten langs de oever is
voornamelijk te wijten aan de oeverconstructie van ondoorgroeibaar doek,
Silex-bestorting en steenstort van Ardennersteen (Watersnip, 1999).
Hierdoor is er voor planten in de oeverzone geen geschikt substraat
voorhanden om zich te vestigen. In het diepe gedeelte (vanaf 10 meter)
komen geen waterplanten voor omdat daar, ondanks de grote helderheid van
het water, niet voldoende licht doordringt. De bodem in het ondiepe gedeelte
bestaat uit een zeer arme zandbodem, waar zich weinig waterplanten
kunnen vestigen. Groenalgen zijn in de plas slechts in zeer kleine
hoeveelheden aangetroffen. Blauwalgen werden in grotere hoeveelheden
waargenomen. Er zijn in de plas zeer beperkt paai- en opgroeigebieden
aanwezig, alleen in de oeverzone. Schuil- en foerageergebieden zijn ook
alleen in de oeverzone aanwezig. Overwinteringsgelegenheid (water dieper
dan 1 à 1,5 meter) is er volop in de plas, bijna de gehele plas zou als
overwinteringsplaats voor vis kunnen dienen. In de zomer zal de vis de
zuurstofarme of zuurstofloze onderlaag mijden. De visgemeenschap bestaat
in dit viswatertype overwegend uit baars en blankvoorn.
Veenplassen
Bijna alle Reeuwijkse Plassen behoren tot het brasem-snoekbaars
ondiepviswatertype. In deze wateren treedt, onder invloed van sterk
geëutrofieerde omstandigheden, een jaarlijkse groen-blauwalgenbloei op. De
gemiddelde zichtdiepte varieert van 0,1 tot 0,4 meter. De primaire productie
wordt in dit watertype niet verzorgd door planten, maar door algen.
Waterplanten zijn in dit watertype niet of nauwelijks te vinden. De
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visgemeenschap bestaat in dit viswatertype overwegend uit brasem,
blankvoorn, snoekbaars en pos.
Voor de Reeuwijkse Plassen geldt dat alle ruige, goed begroeide oevers als
paai- en opgroeigebied geschikt zijn voor vissoorten als snoek, brasem,
blankvoorn, baars en karper. De plassen ‘s-Gravenkoop, Ravensberg en De
Sloenen en de diverse verbindingssloten bieden door de aanwezigheid van
uitgebreide rietkragen, overhangende bomen en drijfbladvegetatie goede
paai- en opgroeigebieden. Deze plassen hebben een natuur- of
natuur/recreatie functie. Tevens is er aanzienlijk minder bebouwing langs de
oever in vergelijking met andere plassen. Daardoor zijn en worden de oevers
veel minder aangetast dan in andere plassen het geval is.
Als overwinteringsgebieden zijn in principe alle delen van de plassen
geschikt die dieper zijn dan 1 à 1,5 meter. Daarnaast worden door vis vooral
de luwteplaatsen als overwinteringsgebied gebruikt. Deze luwteplaatsen
hebben meestal ook een iets grotere waterdiepte. Luwteplaatsen zijn
bijvoorbeeld jachthavens of aangemeerde boten en eventueel ook rietkragen,
of laag boven het water hangende takken van bomen.
In sommige jaren, met name in de zomerperioden waarbij gedurende langere
tijd weinig windwerking op de plassen is, is op de kleinere plassen, zoals De
Sloenen, de vorming van een spronglaag mogelijk. Door deze spronglaag is
het mogelijk dat een zuurstofarme of zuurstofloze onderlaag wordt gevormd.
Een duidelijke aanwijzing voor de vorming van een spronglaag zijn dode
vissen in een fuik. De vissen die in de fuik gevangen zitten kunnen tijdens de
vorming van de spronglaag niet wegzwemmen naar zuurstofrijker water en
zullen daardoor sterven, waarna de visser tijdens het ophalen van de fuik de
dode vissen in de fuik vind. De vorming van een spronglaag zal over het
algemeen echter geen grootschalige vissterfte tot gevolg hebben, omdat de
vissen normaal gesproken de zuurstofarme onderlaag kunnen vermijden
door naar zuurstofrijker water te zwemmen.
Echter vissterftes kunnen wel voorkomen als water dat is gebruikt voor het
doorspoelen van de grachten in Gouda via de Breevaart in de plassen wordt
ingelaten. De overstorten die hun water tijdens hevige buiten lozen op de
Goudse grachten is dit water vaak zuurstofarm, waardoor vissterftes op
kunnen treden. Deze sterftes treden vooral op in die wateren die het eerst
met het inlaatwater in aanraking komen, zoals de Breevaart en de plas
Elfhoeven.
Breevaart en verbindingssloten
De Breevaart en de meeste verbindingssloten tussen de plassen worden tot
het blankvoorn-brasem ondiep viswatertype gerekend. De gemiddelde
zichtdiepte varieert van 0,4 tot 0,6 meter. Waterplanten zijn in beperkte mate
aanwezig. De visgemeenschap in dit viswatertype bestaat voornamelijk uit
blankvoorn en brasem en daarnaast uit kolblei, baars en snoekbaars.
De Reeuwijkse Plassen vormen een stelsel van plassen die een open
verbinding met elkaar hebben (behalve de plas Broekvelden/Vettenbroek)
door middel van de verbindingssloten. Via deze verbindingssloten kan de
uitwisseling van vis en de migratie van en naar deelhabitats ongehinderd
plaats vinden. Alleen de delen van de verbindingssloten die een directe
verbinding tussen twee plassen vormen mogen worden bevaren, de
resterende delen van de sloten mogen niet bevaren worden. De Breevaart en
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de verbindingssloten vormen een belangrijk deelhabitat als paai- en
opgroeigebied, vanwege de geringe diepte (<1,5 meter, meestal <1 meter),
de redelijk grote waterplantenbedekking (met name drijfbladplanten) en de
beschutting (overhangende bomen en takken). Naast de Breevaart en de
verbindingssloten zullen ook de poldersloten die in verbinding staan met de
Reeuwijkse Plassen een belangrijk paai- en opgroeigebied voor vissen
vormen. Aangezien deze sloten buiten het plangebied vallen, worden ze in
het VBP verder buiten beschouwing gelaten.
De aanwezige vegetatie in de Breevaart en de verbindingssloten dient ook
als foerageer- en schuilplaats voor diverse vissoorten. Met name jonge vis
gebruikt oevervegetatie en water- en/of drijfbladplanten als schuilplaats tegen
predatie door roofvis en visetende vogels.
Als overwinteringsplaatsen zijn de verbindingssloten door de vaak geringe
diepte minder geschikt. De Breevaart kan wel als een goed
overwinteringsgebied dienen door de grotere diepte van dit water.

3.2

Visstand
De levensgemeenschappen van watersystemen vormen een afspiegeling
van de heersende milieu-omstandigheden. Dit geldt ook voor de
samenstelling van de visgemeenschappen in een watersysteem.
Deze paragraaf is volledig gebaseerd op gegevens van de visstand uit de
literatuur en mondelinge gesprekken uitgevoerd met semi-beroeps- en
sportvissers. Ten behoeve van dit VBP is geen visserijkundig onderzoek
uitgevoerd. Om een goede visstandbemonstering uit te voeren is gezien de
grootte van het systeem een zeer hoge inspanning (en kosten) vereist. Voor
de vaststelling van de huidige situatie van visstand en visserij werd een
milieu-inventarisatie (paragraaf 3.1), aangevuld met waarnemingen van
vissers, voldoende geacht.
Historie
Over het voorkomen van vissoorten in 1930 schrijft Dhr. Scheygrond het
volgende: ‘In de laatste jaren zijn (..) waardevolle vischsoorten, o.a.
snoekbaars, houting (De Groot, 2002), karper, zeelt en aal uitgezet, die hier
goed groeien. De snoekbaars, die ’t meest is uitgezet, is sinds het eind der
vorige eeuw bij ons volkomen ingeburgerd (..) Dat deze visch speciaal op de
Reeuwijksche Plassen (met name Ravensberg) zo goed gedijt, hangt wellicht
samen met het feit, dat daar meer spiering, een geliefd voedsel van den
snoekbaars, voorkomt, dan in de Sluipwijkse Plassen het geval is (..) Andere
soorten, die van betekenis zijn in deze Plassen: snoek, brasem en bliek,
blankvoorn en baars worden in groote hoeveelheden met de zegen en met
schakels gevangen. Vermeldenswaard is nog, dat jaarlijks eenige duizenden
ponden pootbliek worden weggevangen, waarmee de wateren elders, o.a. in
Noord-Holland, worden bevolkt’ (Scheygrond, 1930). In 1981 zijn in de
plassen nog bittervoorns en grote modderkruipers gevangen. In de dertiger
en veertiger jaren van de vorige eeuw was de brasemstand in de troebele
plassen Ravensberg, Elfhoeven, Groot Vogelenzang en ‘s-Gravenbroek erg
hoog. Ook de snoekbaars kwam in die plassen zeer veel voor (mond. med.
dhr. H. van der Starre).
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Tabel 3.3

Voorkomen vissoorten (bewerkt naar: Oskam, 1973).

Vissoort
aal
alver
baars
bittervoorn
blankvoorn
brasem
grote modderkruiper
karper
kleine modderkruiper
kolblei
kopvoorn
kroeskarper
pos
rivierdonderpad
ruisvoorn
snoek
snoekbaars
spiering
vetje
zeelt
Chinese wolhandkrab
Amerikaanse rivierkreeft

Voorkomen 1940/50
algemeen
algemeen
zeer algemeen
algemeen
algemeen
algemeen
algemeen
algemeen
algemeen
algemeen
zeer weinig
algemeen
veel
algemeen
algemeen
algemeen
algemeen
veel
onbekend
algemeen
weinig
afwezig

Voorkomen 1973
algemeen
onbekend
algemeen
weinig
algemeen
algemeen
weinig
algemeen
algemeen
algemeen
zeer weinig
weinig
veel
algemeen
algemeen
weinig
algemeen
weinig
weinig
weinig
weinig
afwezig

Voorkomen nu
vrij algemeen
vrij algemeen
algemeen
afwezig
algemeen
zeer algemeen
afwezig
weinig
weinig
veel
afwezig
weinig
zeer veel
vrij algemeen
vrij algemeen
algemeen
vrij algemeen
afwezig
vrij algemeen
weinig
vrij algemeen
vrij algemeen

Huidige situatie
Broekvelden/Vettenbroek
De plas Broekvelden/Vettenbroek heeft een baars-blankvoorn diep
viswatertype en deze twee soorten komen dan ook vrij veel voor in de plas.
Naast baars is de belangrijkste roofvis vooral de snoek. De snoek kan in de
plas uit kan groeien tot gewichten van 10 kilo zwaar en meer (mond. med. C.
Verstoep). Verder komt er nog een redelijk grote populatie snoekbaars voor
in de diepere delen van de plas. Brasem is vrij algemeen aanwezig en in de
plas komen zeer grote exemplaren voor. Zeelt en karper komen slechts in
kleine hoeveelheden voor maar kunnen ook flink groot worden. Verder is er
nog een klein bestand spiering aanwezig (mond. med. semi-beroepsvisser C.
Verstoep). Aal komt in de plas vrij veel voor, maar deze aal is echter vaak vrij
mager, waarschijnlijk door het lage voedselaanbod in de plas. Tevens is de
overvloedige aanwezigheid van de Amerikaanse rivierkreeft
vermeldenswaardig.
Veenplassen
In de jaren 1989, 1990 en 1991 is er op Klein Vogelenzang een ABB-project
(Actief Biologisch Beheer) uitgevoerd (Semmekrot, 1993). Tijdens dit project
is er een duidelijk beeld verkregen van de visstand van deze plas. In die
periode werd de visstand gedomineerd door witvis, voornamelijk brasem en
kolblei. Er was een kleine hoeveelheid roofvis aanwezig, voornamelijk
snoekbaars. Er was sprake van een duidelijk brasem-snoekbaars ondiep
viswatertype. De plassen Elfhoeven, Nieuwenbroek en Groot Vogelenzang
waren in die periode vergelijkbaar met Klein Vogelenzang (Frinking & Van
der Vlugt, 1997) ook hier werd een visstand verwacht die werd gedomineerd
door grote hoeveelheden witvis (brasem, kolblei, blankvoorn) en waar een
kleine roofvisstand aanwezig is (voornamelijk snoekbaars en ook snoek).
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Anno 2002 wordt de visstand grotendeels gedomineerd door witvis, met
name door brasem en kolblei en in mindere mate blankvoorn. Dit geldt
eigenlijk voor zowat alle plassen. Een andere veel voorkomende soort is de
pos. Deze vissoort is zeer goed aangepast aan troebel, voedselrijk water en
doet het daarom zeer goed in de Reeuwijkse Plassen. De roofvisstand
bestaat vooral uit snoekbaars en in mindere mate uit snoek. Baars zal als
roofvis waarschijnlijk een kleine rol spelen vanwege het voorkomen van
overwegend kleine exemplaren. De laatste jaren worden echter weer grote
baarzen gevangen, waardoor de rol van de baars als roofvis groter wordt.
Limnofiele vissoorten als ruisvoorn, zeelt en kroeskarper komen nu weinig
voor vanwege het vrijwel ontbreken van waterplanten. Karper is over het
algemeen in kleine mate aanwezig. Aal is een redelijk algemene vissoort in
de plassen, dit zal waarschijnlijk te danken zijn aan de regelmatige
uitzettingen van glasaal die plaatsvinden. Het formaat van de aal is echter vrij
klein, dit is zo goed als zeker te wijten aan de hoge visserijdruk op de
plassen. Verder komen op sommige plassen de Chinese handwolkrab en de
Amerikaanse rivierkreeft in grote hoeveelheden voor.
Door diverse vissers wordt aangegeven dat op meerdere plassen de
tussenmaat vissen niet veel voorkomen. Dit wordt voor een groot deel
toegeschreven aan het veelvuldig voorkomen van aalscholvers.
Het bestand aan snoekbaars gaat achteruit op de Reeuwijkse Plassen. Als
belangrijke oorzaak wordt de overbevissing genoemd. Daarnaast is de
overleving van snoekbaarsbroed gering. Ieder jaar worden grote
hoeveelheden éénjarige snoekbaarsjes gevangen. Echter, in het najaar
wordt geconstateerd dat de meeste van deze snoekbaarsjes steeds
magerder worden en vanaf het volgende jaar ontbreken de dan tweejarige
snoekbaarzen bijna geheel uit de vangst. Dit kan mogelijk worden
veroorzaakt door voedselgebrek in het najaar en de winter. De prooivisjes
van de snoekbaarzen, voornamelijk witvis, groeien in de Reeuwijkse Plassen
wellicht sneller dan de snoekbaarsjes zelf, waardoor ze op een gegeven
moment te groot worden om als prooivis te dienen voor éénjarige
snoekbaars. Met als gevolg dat voedselgebrek en sterfte optreedt. Een
bijkomende oorzaak kan ook predatie door aalscholvers zijn.
Ontwikkeling
Uit bovenstaande gegevens kan worden afgeleid dat de Reeuwijkse Plassen
in ieder geval vóór 1930, wellicht tot 1940, een ruisvoorn-snoek viswatertype
bezat. Vanaf die periode is de visstand veranderd richting een snoekblankvoorn of een blankvoorn-brasem viswatertype in de begin jaren zestig.
Na die jaren is de visstand verder verschoven naar het brasem-snoekbaars
viswatertype. Uitzondering hierop vormen de plassen Ravensberg,
Elfhoeven, Groot-Vogelenzang en ’s-Gravenbroek, die in de dertiger en
veertiger jaren van de vorige eeuw al troebel waren en tot het blankvoornbrasem viswatertype behoorden.
Thans kan de visstand op de Reeuwijkse Plassen (met uitzondering van de
plas Broekvelden-Vettenbroek) het beste getypeerd worden als een visstand
behorende bij het brasem-snoekbaars viswatertype. Dit houdt dus in
overwegend troebel water met een gering doorzicht, weinig tot geen
waterplanten en een visstand die gedomineerd wordt door witvis en waarbij
een ondervertegenwoordiging van roofvis is.
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3.3

Visserij
De visserij op de Reeuwijkse Plassen is van oudsher een belangrijke
activiteit. In deze paragraaf wordt de visserij in verleden en heden
besproken. De historische beschrijving is gebaseerd op gegevens vanuit de
literatuur. De beschrijving van de huidige situatie van de visserij is gebaseerd
op gesprekken uitgevoerd met semi-beroeps- en sportvissers, onder andere
tijdens de visserijavond (zie Bijlage VIII).
Historische beschrijving
Over de verschillende bedrijfsvoeringen in de plassen schrijft Scheygrond
(1930): ‘In dit verband moet in de eerste plaats genoemd worden de
visscherij, een bedrijf, dat in Sluipwijk voor velen een belangrijk, vaak ’t
enige, middel van bestaan vormt (..) In totaal leven ongeveer dertig gezinnen
vrijwel geheel en twintig gedeeltelijk van wat het water oplevert en zijn voor
hun bestaan afhankelijk van het behoud der plassen’. Er is zelfs al sprake
van een soort sportvisserij in 1930: ‘behalve de Sluipwijkse beroepsvischers,
ziet met op de plassen natuurlijk ook vaak de liefhebbers, die met den hengel
een mooi zooitje proberen te bemachtigen (..) hiervoor heeft men een
vergunning nodig’.
Van Gemeren (1987) schrijft over het aantal beroepsvissers: ‘Bij de
beroepstelling van 1909 gaven 49 Sluipwijkers zich op als beroepsvisser. In
1930 was dit teruggelopen tot 11. Nu zijn er nog maar enkele broodvissers in
het gebied actief en ook zij bestaan niet meer van de visvangst alleen.
Een van de belangrijkste vissoorten voor de beroepsvisserij is de
snoekbaars, waarvan in de jaren 1920 de eerste uitzettingen zijn gedaan
(Van Gemeren, 1987). Al in de jaren 1930 werd deze vissoort al zo
regelmatig aangetroffen dat Reeuwijkse snoekbaars tot buiten de grenzen
werd geëxporteerd (Scheygrond, 1930). Thans wordt er nog steeds op
snoekbaars gevist en is deze vissoort, samen met de paling, de belangrijkste
vissoort voor de beroepsvisserij. In vroeger tijden werd veel gevist op brasem
en blankvoorn als pootvis. Daarnaast werd er ook nog veel op zeelt, snoek
en baars gevist, maar door de achteruitgang van deze soorten loont dit niet
langer de moeite.
Beroepsvisserij
Zoals al eerder in deze paragraaf vermeld werd, waren in het begin van de
vorige eeuw tientallen beroepsvissers actief op de Reeuwijkse Plassen. Als
definitie voor beroepsvisserij wordt gehanteerd dat tenminste 60% van de
inkomsten uit de visserij afkomstig dienen te zijn.
Op dit moment zijn er, volgens deze definitie, geen beroepsvissers meer
aanwezig op de Reeuwijkse Plassen. Wel zijn er nog een aantal vissers die
de plassen op beroepsmatige wijze bevissen. Door deze semiberoepsvissers wordt voornamelijk gevist in water waarvan ze het (volledig of
aal-)visrecht huren of waarvan ze een vergunning voor de aalvisserij hebben.
De vangst (of een gedeelte daarvan) wordt verkocht. Voor deze groep
betekent de visserij op de plassen meer dan een hobby, zij betrekken een
gedeelte van hun inkomsten aan de visserij.
De voornaamste vissoorten die van belang zijn voor deze vissers zijn de
paling en de snoekbaars. Het voornaamste vistuigen waarmee gevist wordt
zijn de fuik en snoekbaarsnetten (staand wand). Verder wordt er gevist met
visdobbers.
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De fuik is het meest gebruikte beroepsvistuig in de Reeuwijkse Plassen. In
de Visserijwet wordt het vistuig omschreven als: een vistuig, bestaande uit
om twee of meer hoepels gespannen netwerk, voorzien van één of meer
inkelingen, aan de voorzijde al dan niet voorzien van één of twee vleugels.
De maaswijdte van een fuik tenminste 20 millimeter te bedragen. De fuik
wordt met name gebruikt voor de vangst van paling.

Palingfuik (uit: Weijs, 1993).

De snoekbaarsnetten die in de Reeuwijkse Plassen gebruikt worden voor de
visserij zijn een type staand wand. Door de Visserijwet wordt een staand
wand als volgt omschreven: een vistuig bestaande uit een van drijvers
voorziene bovenpees en een verzwaarde onderpees met daartussen een
één- of meerwandig netwerk, hetwelk noch door de stroom noch door
enigerlei trekkracht wordt voortbewogen. De minimale maaswijdte van een
staand wand is 101 millimeter. Zoals de naam al zegt worden deze netten
vooral gebruikt voor de visserij op snoekbaars.
De (vis)dobber, in de omgeving van de Reeuwijkse Plassen ook wel dobbel
genoemd, wordt in de Visserijwet als volgt omschreven: een vistuig
bestaande uit een drijver met een daaraan bevestigde lijn voorzien van één
enkeltandige haak, waarvan de kortste afstand tussen de punt en de steel
tenminste 7 millimeter bedraagt. Dobbers worden meestal beaasd met een
aasvisje (Van Doorn, 1971). Het gebruik van dobbers of dobbels met meer
dan één haak of met meertandige haken (dus twee- of drietandige haken),
wordt door de Visserijwet verboden.
Particuliere visserij
De grootste groep vissers die vissen op de Reeuwijkse Plassen zijn de
zogenaamde particuliere vissers (ook wel gelegenheidsvissers genoemd).
Deze groep vissers is eigenaar van een perceel water in de plassen of huurt
het visrecht van een watereigenaar. Op deze delen mag door de particuliere
visser gevist worden met alle door de visserijwet toegestane vistuigen óf,
indien verhuurd, met door de watereigenaar aangegeven vistuigen. De
meeste particuliere vissers vissen met fuiken of snoekbaarsnet op hun eigen
stukje water. Deze vissers zien de visserij als hobby en vissen voor de pan
(eigen gebruik). In tegenstelling tot de semi-beroepsvisser verkoopt de
particuliere visser geen vis.
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Sportvisserij
Door de Visserijpool Reeuwijkse Plassen worden visvergunningen
uitgegeven voor de sportvisserij. Het aantal uitgegeven vergunningen is aan
een maximum gebonden, daarbij worden drie categorieën gehanteerd:
a. 900 dagvergunningen voor het vissen met ten hoogste twee hengels
geaasd met brood of daarmee gelijkgesteld aas of met één hengel
geaasd met zojuist genoemde aassoorten alsmede één hengel geaasd
met een stukje vis of daarmee gelijkgesteld aas.
b. 500 jaarvergunningen voor het vissen met ten hoogste twee hengels
geaasd met brood of daarmee gelijkgesteld aas.
c. 500 jaarvergunningen voor het vissen met ten hoogste twee hengels
geaasd met brood of daarmee gelijkgesteld aas of met één hengel
geaasd met zojuist genoemde aassoorten alsmede één hengel geaasd
met een stukje vis of daarmee gelijkgesteld aas.
Deze visvergunningen zijn niet geldig op het gehele Reeuwijkse plassen
gebied. Bij de vergunning is een kaart gevoegd waarop is aangegeven waar
het toegestane viswater is gelegen (zie figuur 3.2). Bovendien geldt de
vergunning voor de Breevaart te Gouda en Reeuwijk vanaf de
Karnemelksloot in Gouda tot de Ree in Reeuwijk en de sloten en weteringen
in de gemeente Reeuwijk voorzover in eigendom van die gemeente.
Als bijzondere voorwaarden die door de Visserijpool zijn gesteld boven de
algemene regels en wetten ten aanzien van de visserij gelden:
! Het is verboden te vissen van 1 april tot en met 31 mei met: de hengel
voorzover geaasd met slachtproducten, worm, dood visje, een stukje vis
of enig kunstaas met uitzondering van kunstvliegen met een afmeting
van ten hoogste 2,5 centimeter.
! Er mogen niet meer dan drie snoekbaarzen voorhanden zijn, snoek moet
worden teruggezet.
! Er mag niet worden gevist tussen één uur na zonsondergang en één uur
vóór zonsopgang.
! Van 16 maart tot en met 31 mei mag niet worden gevist vanaf oevers
waar rietkragen aanwezig zijn.
! Er mogen geen gekleurde maden worden gebruikt.
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Sportvisserij
Niet toegestaan
Toegestaan

Figuur 3.2

Toegestaan viswater voor sportvisserij met vergunning van de Visserijpool.

Stroperij
Een laatste vorm van visserij is de illegale visserij, de stroperij en de
zwartvisserij. Bij stroperij gaat het om het op illegale wijze onttrekken van vis
aan het water met als doel er geld mee te verdienen. Het gaat hierbij vooral
om de illegale visserij met staand want op snoekbaars en visserij met fuiken
op aal en/of snoekbaars. Stroperij kan veel schade aan het aquatisch
systeem en gebruikers opleveren, bijvoorbeeld door overbevissing. De
zwartvisserij is het vissen zonder geldende vergunning en/of visakte.
Aangezien er geen vis wordt meegenomen bestaat de schade uit gederfde
inkomsten.
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Er zijn geen duidelijke gegevens bekend over de hoeveelheid stroperij en
zwartvisserij op de Reeuwijkse Plassen. Er wordt in ieder geval snoekbaars
gestroopt gezien de arrestatie van enkele stropers met snoekbaars op
Elfhoeven in het najaar van 2002.

3.4

Visrechten
Ten behoeve van de vele industrieën in Gouda die afhankelijk waren van
veen als brandstof, vond in de 18de en 19de eeuw in het gebied rond Reeuwijk
en Sluipwijk zogenaamde ‘natte’ vervening plaats (Van Gemeren, 1987). In
die tijd werd het gebied verkaveld in vele grote en kleine kavels voor het
winnen van het veen. Naarmate de vervening vorderde en later ook de
legakkers, waar het veen op te drogen werd gelegd, verdwenen, werden de
huidige Reeuwijkse Plassen gevormd. De eigenaren van de kavels zagen
hun eigendom onder water verdwijnen. Zij werden echter wel
visrechthebbende van dat kavel, want de eigenaar van de grond onder het
water, is tevens eigenaar van het visrecht van dat water. Doordat de kavels
zijn blijven bestaan, ook na de vorming van de plassen, is de eigendoms- en
visrechtensituatie op de Reeuwijkse Plassen is een van de meest complexe
van het land.
In figuur 3.3 wordt de visrechtsituatie van de Reeuwijkse Plassen anno 2003
weergegeven. Voor het vervaardigen van deze situatieschets is gebruik van
gemaakt van gegevens van de Kamer van de Binnenvisserij en de
Visserijpool Reeuwijkse Plassen. In de figuur zijn alle percelen die zijn
ingebracht in de Visserijpool weergegeven. Echter niet al deze percelen zijn
ook ingebracht in de sportvisserijvergunning die wordt uitgegeven door de
Visserijpool. Een volledig overzicht van de percelen waar met de
sportvisserijvergunning van de Visserijpool gevist mag worden, is
weergegeven in figuur 3.2.
Er is onderscheid gemaakt tussen water in eigendom van de gemeente
Reeuwijk, water door particulieren ingebracht in de Visserijpool Reeuwijkse
Plassen en water van overige eigenaren. Zowel de donkerrood als lichtrood
gekleurde percelen zijn ingebracht in de Visserijpool en dus opgenomen in
de vergunning die wordt uitgegeven ten behoeve van de sportvisserij. De
donkerrood gekleurde percelen zijn in eigendom van de gemeente Reeuwijk,
de lichtrood gekleurde percelen zijn in eigendom van particuliere eigenaren.
Van de wateren die in eigendom zijn van de gemeente Reeuwijk wordt door
de Visserijpool een vergunning uitgegeven voor de sportvisserij. Op deze
delen wordt verder door de gemeente het aalvisrecht aan vier semiberoepsvissers gedeeltelijk verhuurd en gedeeltelijk als vergunning voor de
aalvisserij uitgegeven. Van de plas Elfhoeven wordt het aalvisrecht
momenteel niet verhuurd of als vergunning uitgegeven. De blauwgekleurde
percelen zijn niet ingebracht in de Visserijpool en in eigendom van
particuliere eigenaren.
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Visrechthebbenden
Overige visrechthebbenden
Visserijpool
Gemeente Reeuwijk

Figuur 3.3

Visrechtensituatie Reeuwijkse Plassen.
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4

Gewenste situatie van viswater, visserij en
visrechten
In dit hoofdstuk geeft de Visserijpool haar visie op de toekomst van viswater,
visstand, visserij en visrechten in de Reeuwijkse Plassen. De gewenste
situatie is in de vorm van een gedifferentieerd streefbeeld uitgewerkt. Dit
streefbeeld is zodanig gekozen dat realisatie ervan binnen de planperiode
mogelijk is. In de uitwerking van het streefbeeld wordt dieper ingegaan op de
afzonderlijke delen van het streefbeeld.

4.1

Streefbeeld voor het jaar 2013
De kwaliteit van het leefmilieu in de Reeuwijkse Plassen moet zodanig zijn
dat een gezonde en evenwichtig opgebouwde visstand die kenmerkend is
voor het karakter van het plassengebied zich heeft kunnen ontwikkelen. Er
wordt alleen gebiedsvreemd water van goede kwaliteit ingelaten. Alle
deelhabitats voor vis zullen aanwezig of bereikbaar zijn. De visstand in de
Reeuwijkse Plassen kan zichzelf hierdoor in stand houden. Bijsturing van de
ontwikkelingen van de visstand, door uitzetting of uitdunning, zijn dan ook
niet nodig.
In de verschillende delen van de Reeuwijkse Plassen wordt een
verschillende visstand nagestreefd:
! Voor de plassen Ravensberg, Elfhoeven, Groot Vogelenzang, ’sGravenbroek en de Breevaart wordt een blankvoorn-brasem ondiep
viswatertype nagestreefd, deze wateren zijn overwegend troebel.
! De overige veenplassen wordt een helder watersysteem en begroeiing
met veel ondergedoken waterplanten nagestreefd. De bijbehorende
visstand is die van het snoek-blankvoorn ondiep viswatertype.
! De verbindingssloten tussen de plassen zijn ook overwegend helder en
gedeeltelijk bedekt met waterplanten, visstand behoort ook hier tot het
snoek-blankvoorn viswatertype.
! De plas Broekvelden/Vettenbroek blijft zeer helder. In de ondiepe delen
van de plas ontwikkelt zich een rijke begroeiing met onderwaterplanten.
De plas zal tot het baars-blankvoorn diep viswatertype behoren.
Er wordt gestreefd naar een bestand aan aal en met name snoekbaars, die
van zodanig niveau is, dat ook op lange termijn een duurzame visserij
mogelijk is.
De controle op de Reeuwijkse Plassen moet van zodanig niveau zijn dat de
visserij geen schade ondervindt door zwartvisserij, stroperij, diefstal en
vernieling van beroepsvangtuigen.
De Reeuwijkse Plassen moeten de sportvisserij goede mogelijkheden
bieden. Door te streven naar een gevarieerde visstand en de aantrekkelijke
omgeving zal het mogelijk zijn dat verschillende vormen van sportvisserij
kunnen worden beoefend. Met name voor de recreatievisser en de
karpervisser zullen de plassen goede mogelijkheden bieden. De
bereikbaarheid en de toegankelijkheid van de plassen zullen hierbij geen
belemmering vormen; waar nodig dienen hiervoor voorzieningen aangelegd

Eindversie

© 2003 OVB / Visserijpool Reeuwijkse Plassen

39

- Visstandbeheerplan Reeuwijkse Plassen 2003 - 2013 -

te worden. Voor de mindervalide sportvissers worden op enkele locaties in
het plassengebied aangepaste voorzieningen gerealiseerd.
De visrechtensituatie op de Reeuwijkse Plassen dient duidelijk en
overzichtelijk te zijn. Er wordt door de Visserijpool een
sportvisserijvergunning voor gehele gebied uitgegeven. Door de gemeente
Reeuwijk wordt, in samenwerking met de Visserijpool en de overige
visrechthebbenden in het gebied, een visrechtendatabank onderhouden.
Tevens zal een Visstandbeheercommissie voor het gehele Reeuwijkse
Plassengebied worden ingesteld.

4.2

Viswater
Het water in de Reeuwijkse Plassen moet van goede kwaliteit zijn. Aan alle
MTR-normen uit de Vierde Nota Waterhuishouding zal worden voldaan
(V&W, 1998). Water dat wordt ingelaten dient tevens van goede kwaliteit te
zijn en weinig nutriënten, sulfaat en kalk te bevatten. Er zal maar een
beperkte baggerlaag aanwezig, die de ontwikkeling van waterplanten niet
belemmerd.
In het gehele plassengebied moeten voldoende paai- en opgroei-, en
overwinteringsgebieden aanwezig te zijn. Daarnaast zal, met uitzondering
van de plas Broekvelden/Vettenbroek, vrije migratie van vis van binnen en
buiten het plassengebied mogelijk zijn.
Het streefbeeld voor het gewenst viswatertype wordt voor vier te
onderscheiden deelgebieden vastgesteld, de veenplassen, de
verbindingssloten in het gebied, de Breevaart en de plas
Broekvelden/Vettenbroek.
Voor de veenplassen wordt de oude situatie zoals beschreven in paragraaf
3.1 en 3.2 nagestreefd. Er wordt naar gestreefd de oude situatie weer in ere
te herstellen, met een differentiatie van heldere en troebele plassen. De
plassen Ravensberg, Elfhoeven, Groot Vogelenzang, ’s-Gravenbroek en de
Breevaart blijven overwegend troebel en behoren tot het blankvoorn-brasem
ondiep viswatertype. De wateren hebben een doorzicht van 0,4 tot 0,6 meter.
Het bedekkingspercentage aan waterplanten is 10 tot 20%.
De plassen Klein Vogelenzang, ’s-Gravenkoop, Klein Elfhoeven, Vrijhoef,
Nieuwenbroek, Kalverbroek/Roggebroek en De Sloenen moeten helder
worden, begroeid met veel ondergedoken waterplanten en gaan behoren tot
het snoek-blankvoorn ondiep viswatertype. De zichtdiepte bedraagt 40 tot 70
centimeter. De bedekking met water- en oeverplanten is 20 tot 60% van het
totale wateroppervlak.
De verbindingssloten tussen de veenplassen zullen net als bovenstaande
veenplassen tot het snoek-blankvoorn ondiep viswatertype gaan behoren. De
verbindingssloten zullen een belangrijk paai- en opgroeigebied voor vele
vissoorten vormen.
Het viswatertype dat in de plas Broekvelden/Vettenbroek wordt nagestreefd
is het baars-blankvoorn diep viswatertype. De zichtdiepte is meer dan 3
meter. De bedekking met water- en oeverplanten bedraagt 15 tot 50% van
het totale wateroppervlak. De plantenrijke oeverzone reikt tot 5 à 7 meter
diepte.
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Tabel 4.1

Huidige en gewenste viswatertypen.

Plassen
Veenplassen
Ravensberg
Klein Vogelenzang
Groot Vogelenzang
’s-Gravenbroek
‘s-Gravenkoop
Elfhoeven
Klein Elfhoeven
Vrijhoef
Nieuwenbroek
Kalverbroek/Roggebroek
De Sloenen
Overige wateren
Verbindingssloten
Breevaart
Broekvelden/Vettenbroek

Huidig viswatertype

Gewenst viswatertype

Brasem-snoekbaars ondiep
Brasem-snoekbaars ondiep
Brasem-snoekbaars ondiep
Brasem-snoekbaars ondiep
Brasem-snoekbaars ondiep
Brasem-snoekbaars ondiep
Brasem-snoekbaars ondiep
Brasem-snoekbaars ondiep
Brasem-snoekbaars ondiep
Brasem-snoekbaars ondiep
Brasem-snoekbaars ondiep

Blankvoorn-brasem ondiep
Snoek-blankvoorn ondiep
Blankvoorn-brasem ondiep
Blankvoorn-brasem ondiep
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Figuur 4.1

Gewenste viswatertypen Reeuwijkse Plassen.

Eindversie

© 2003 OVB / Visserijpool Reeuwijkse Plassen

41

- Visstandbeheerplan Reeuwijkse Plassen 2003 - 2013 -

4.3

Visstand
De visstand in het Reeuwijkse Plassengebied is gezond, divers en kan
zichzelf in stand houden. Uitdunning van de visstand is niet nodig, omdat de
visstand representatief is voor de Reeuwijkse Plassen. Uitzettingen van vis
zijn, doordat alle levensstadia van vis in de plassen doorlopen kunnen
worden, in principe niet noodzakelijk. Aangezien de intrek van glasaal in de
Reeuwijkse Plassen beperkt is, is uitzetting van glas- en/of pootaal
noodzakelijk om het aalbestand op peil te houden. Snoekbaars is van groot
belang voor de visserij op de Reeuwijkse Plassen. Een goed bestand van
snoekbaars moet dan ook aanwezig zijn. Ten behoeve van de sportvisserij
wordt een bestand karper nagestreefd.
In de plassen Ravensberg, Elfhoeven, Groot Vogelenzang, ’s-Gravenbroek
en in de Breevaart komen de soorten van het blankvoorn-brasem ondiep
viswatertype voor. Kenmerkende vissoorten zijn blankvoorn en brasem. De
belangrijkste roofvis op deze plassen is de snoekbaars. Daarnaast komen
baars, pos, aal en in mindere mate snoek en karper voor. De draagkracht
van dit viswatertype is 350-600 kilogram/hectare.
In de overige veenplassen én in de verbindingssloten tussen de veenplassen
wordt het snoek-blankvoorn ondiep viswatertype nagestreefd. Kenmerkende
vissoorten in dit viswatertype zijn snoek, blankvoorn, baars en kolblei.
Daarnaast komen karper, brasem, aal en in beperkte mate snoekbaars voor.
De draagkracht van de wateren is 300-500 kilogram/hectare.
In de plas Broekvelden/Vettenbroek wordt het baars-blankvoorn ondiep
viswatertype nagestreefd. Kenmerkende vissoorten in dit viswatertype zijn
blankvoorn en baars. Snoek is de belangrijkste roofvis in dit viswatertype.
Verder komen aal en in mindere mate brasem en karper voor. De
draagkracht van dit viswatertype is 250-300 kilogram/hectare.

4.4

Visserij
Er wordt gestreefd naar een bestand aan snoekbaars en aal, die van zodanig
niveau is, dat ook op lange termijn een duurzame visserij mogelijk is. Er dient
voor iedereen, van semi-beroeps- en particuliere visser tot sportvisser, een
visje te vangen te zijn.

Aal en snoekbaars; belangrijke vissoorten voor de visserij in het Reeuwijkse plassengebied.

Er wordt naar gestreefd om stroperij, zwartvisserij en diefstal van
beroepsvangtuigen op de Reeuwijkse Plassen tot een minimum te beperken.
Daarnaast dient ook overlast voor omwonenden en vissers door
recreatie(vaart) tot een minimum beperkt te worden.

3-12-2003

© 2003 OVB / Visserijpool Reeuwijkse Plassen

42

- Gewenste situatie van viswater, visserij en visrechten -

De Reeuwijkse Plassen moeten goede mogelijkheden gaan bieden voor de
sportvisserij. De diverse verschillende viswatertypen in het gebied herbergen
allen een goede visstand die interessant is voor de sportvisser. In tabel 4.2 is
te zien wat de mogelijkheden zijn voor de diverse visserijtypen bij de
nagestreefde viswatertypen. Met name de recreatievisserij zal vanwege de
rust, ruimte én goede visstand zijn of haar hart kunnen ophalen in het
plassengebied.
Tabel 4.2

Mogelijkheden van diverse visserijtypen in de nagestreefde viswatertypen.

Viswatertype
vliegvisser
snoekvisser
snoekbaarsvisser
karpervisser
wedstrijdvisser
natuur-, rust- en
recreatievisser
mindervalide
visser
beroepsvisserij

Ruisvoornsnoek ondiep
++
+

Snoek-blankvoorn
ondiep
+
++

Blankvoornbrasem ondiep
+/-

Baarsblankvoorn diep
+/+

--

-

+

-

--

+/+/-

+
+

+
--

+

++

+

+

+

++

++

-

-

+

++

+/-

Voor de karpervisser zal het op de veenplassen goed karper vangen zijn.
Hiertoe kunnen, in samenspraak en samenwerking met de waterbeheerders,
in geringe aantallen karper uitgezet worden. De karperstand moet echter wel
laag te blijven zodat het streven voor helder water op sommige plassen niet
in gevaar komt. Door de lage karperstand zullen er geen grote aantallen
karpers gevangen worden, maar zullen de gevangen karpers gemiddeld van
groot formaat zijn. Hierdoor zullen de veenplassen zeer aantrekkelijk zijn
voor de karpervisserij.
De karpervisser

Karpervissen is een vorm van visserij die plaats vind op vrijwel alle soorten water, waarbij vanaf de
kant met een werphengel, vaak statisch, op karper wordt gevist. De eisen die een karpervisser aan
het water stelt zijn over het algemeen niet hoog. Alleen een redelijke diepte (1 tot 3 meter) en een
begroeide oever, met riet, bomen en struiken met kleine open plekken zijn gewenst. De
bereikbaarheid van de visplaats is voor de karpervisser vaak van ondergeschikt belang.
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De visstekken moeten voor sportvissers goed bereikbaar zijn en er moet
parkeergelegenheid aanwezig zijn. Het gaat hierbij slechts om kleinschalige
parkeervoorzieningen, waardoor de bewoners van het plassengebied geen
onnodige overlast van de sportvisserij ondervinden. Daarnaast zullen de
plassen ook vanuit de boot bevisbaar moeten zijn voor de sportvisserij.
Hiervoor is het noodzakelijk dat er een botenverhuur aanwezig is, zodat
sportvissers zonder eigen bootje, toch te water kunnen gaan. De oevers zijn,
zover niet in particulier eigendom, voor de sportvisserij goed bevisbaar. Daar
waar rietkragen of plantenrijke oeverzones de sportvisserij belemmeren zijn
op een aantal locaties voorzieningen getroffen, zonder dat hierbij het
aanwezige riet of de aanwezige planten schade worden toegebracht. Op
enkele drukbeviste en goed ontsloten locaties zijn zogenaamde “complete
visstekken” aangelegd. Tevens zijn op een aantal locaties in het
plassengebied aangepaste voorzieningen aangebracht voor mindervalide
sportvissers.

4.5

Visrechten
De visrechtensituatie op de Reeuwijkse Plassen dient duidelijk en
overzichtelijk te zijn. Door de Visserijpool zal een sportvisserijvergunning
worden uitgegeven voor het gehele Reeuwijkse plassengebied, met
uitzondering van de plassen Ravensberg, De Sloenen en ‘s-Gravenkoop.
Ten behoeve van het opstellen van het voorliggende VBP is een Geografisch
Informatie Systeem (GIS) visrechtendatabank aangemaakt. De gemeente
Reeuwijk dient deze in de toekomst te onderhouden. Door de Visserijpool en
alle andere visrechthebbenden op de Reeuwijkse Plassen zijn en worden
gegevens aangeleverd om de databank gebiedsdekkend te krijgen.
Eventuele veranderingen in eigendom of huur van het visrecht worden aan
de gemeente doorgegeven om de databank actueel te houden.
Er wordt in het Reeuwijkse Plassengebied gestreefd naar een gezamenlijke
en integrale aanpak van het visstandbeheer. Hiertoe dient een
visstandbeheercommissie (VBC) opgesteld te worden, waarin
visrechthebbenden, waterbeheerders en andere belanghebbenden
vertegenwoordigd zijn.
Na oprichting van de VBC Reeuwijkse Plassen gaat de gemeente Reeuwijk
het visrecht op de plas Elfhoeven uitgeven. In de VBC zal dan worden beslist
hoe de bevissing van de plas dient plaats te vinden. Voorwaarde voor de
huur hierbij dient deelname aan de VBC en inbreng is de sportvisvergunning
van de Visserijpool ter zijn. In ieder geval tot aan de uitgifte van het visrecht
op Elfhoeven, vindt er op de plas Elfhoeven alleen sportvisserij plaats.
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5

Knelpunten en bedreigingen
In dit hoofdstuk wordt aangegeven welke knelpunten en bedreigingen het
bereiken van de streefbeelden in de weg staan. Hiertoe worden de huidige
en toekomstige situatie van viswater, visstand en sport- en beroepsvisserij in
het Reeuwijkse Plassengebied vergeleken met het streefbeeld, zoals die in
het vorige hoofdstuk is opgesteld. Voor het opstellen van de knelpunten en
bedreigingen is gebruikt gemaakt van de uitkomsten van de visserijavond
(zie Bijlage VIII). Maatregelen die kunnen bijdragen aan het oplossen van de
knelpunten en bedreigingen, worden in hoofdstuk 6 besproken.

5.1

Viswater
Waterkwaliteit
De Reeuwijkse Plassen worden momenteel voorzien van water door de
inlaat van water uit de Hollandsche IJssel en in mindere mate uit de Oude
Rijn (zie paragraaf 2.3). Mede als gevolg van de inlaat van water uit de
Hollandsche IJssel, voldoet de waterkwaliteit van de Reeuwijkse Plassen,
met uitzondering van de plas Broekvelden/Vettenbroek, niet aan de normen
gesteld in de Vierde Nota Waterhuishouding (VenW, 1998). Het inlaatwater
heeft een andere samenstelling als het gebiedseigen water. Hierbij is niet
zozeer de aanvoer van nutriëntenrijk water van belang, maar vooral de inlaat
van zwavel en kalkrijk water. Als dit water namelijk in contact komt met de
veenbodem van de plassen vind er een scheikundige reactie van zwavel
(sulfaat) en kalk uit het inlaatwater met de ijzerdeeltjes uit de veenbodem
plaats. Deze reactie zorgt ervoor dat de fosfaatdeeltjes, die normaal
gebonden zitten aan de ijzerdeeltjes, uit de veenbodem vrijkomen, waardoor
het water sterk geëutrofieerd wordt. Door de vorming van sulfaat worden
tevens de rietkragen aangetast.
In het Reeuwijkse plassengebied bevinden zich, zoals aan de Breevaart, nog
enige riooloverstorten. Gemengde rioolstelsels hebben maar een beperkte
bergingscapaciteit. Bij een zware regenbui loopt het riool vol en dan wordt
ongezuiverd, verdund rioolwater niet meer naar de rioolwaterzuiveringsinstallatie (rwzi) geleid, maar via een nooduitlaat, de overstort, op het
oppervlaktewater geloosd. In de eerste “vuilprop” uit het riool is het water
zuurstofloos en bevat veel zuurstofonttrekkende stoffen. Bij een
aanhoudende overstort of doorspoeling, kan deze vuilprop zich verplaatsen,
waardoor een groter wateroppervlak verontreinigd raakt en elders vissterfte
kan optreden. Op de langere termijn leiden riooloverstorten tot
overbemesting van het water, overmatige algengroei en vervuilde
waterbodems.
Tevens zijn in de Reeuwijkse Plassen niet alle woningen, vakantiewoningen
en recreatiewoningen aangesloten op de gemeentelijke riolering. De
vervuiling die deze diffuse bronnen veroorzaken is echter zo gering dat deze
te verwaarlozen is.
Bagger
In de Reeuwijkse Plassen zijn grote hoeveelheden bagger aanwezig. Deze
baggerhoeveelheden vormen een belemmering voor de natuurontwikkeling in
de plassen (Arcadis, 2002). Een dikke baggerlaag heeft diverse nadelen voor
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het waterleven. Door nalevering van voedingsstoffen uit de baggerlaag, vind
eutrofiëring van het water plaats. Daar waar bagger zich ophoopt tot een
dikke laag kunnen in bepaalde situaties zuurstofarme of zelfs zuurstofloze
omstandigheden voorkomen. Daarnaast zijn in de losse baggerlaag de
vestigingsmogelijkheden voor onderwaterplanten en riet gering.
Bomen en struiken
Door de oeverbeplanting van bomen en struiken, worden de
ontwikkelingsmogelijkheden van de oevers ernstig beperkt. De bomen en
struiken, die langs het merendeel van de oevers van de plassen staan,
hebben negatieve invloed door de beperking van de lichtinval en de grote
hoeveelheden blad die ieder najaar in het water terechtkomen. Door de
beperkte lichtinval door de beschaduwing van de bomen worden de
ontwikkelingsmogelijkheden voor onderwater- en oeverplanten beperkt.
Daarnaast is de vorming van een baggerlaag nabij de oever door het
inwaaien van blad in het najaar negatief voor de plantengroei.
Paai- en opgroeigebieden
Paai- en opgroeigebieden zijn van groot belang voor vis. Met name
plantenrijke oeverzones worden door veel vissoorten gebruikt als paai- en
opgroeigebied. In de Reeuwijkse Plassen waren in de jaren vòòr 1960
plantenrijke oevers en onderwaterplanten als kranswieren en fonteinkruiden,
volop aanwezig. Echter sinds die tijd zijn onderwaterplanten zo goed als
verdwenen en zijn de riet- en plantenrijke oevers sterk achteruitgegaan.
Hiermee zijn de paai- en opgroeigebieden voor diverse vissoorten sterk
verminderd.
Om op natuurlijke wijze een herstel van paai- en opgroeigebieden te kunnen
bewerkstellingen, dienen de leefomstandigheden voor water- en
oeverplanten sterk verbeterd te worden. De belangrijkste oorzaak voor de
achteruitgang van de waterplanten en dus het areaal paai- en
opgroeigebieden, ligt bij de eutrofiëring van de veenplassen. De
voedselverrijking van de plassen heeft ervoor gezorgd dat algen zich beter
konden ontwikkelen. Hierdoor is het doorzicht verminderd, waardoor licht
minder goed door de waterkolom heen kan dringen, met als gevolg een
afname van onderwaterplanten. Daarnaast heeft de inlaat van
gebiedsvreemd water gezorgd voor een versterking van de eutrofiëring en
giftige laag afbraakbagger. Deze baggerlaag zorgt er voor dat
onderwaterplanten minder goed tot ontkieming kunnen komen.
Op dit moment vervullen de verbindingssloten een belangrijke paai- en
opgroeifunctie voor een deel van de visstand van de veenplassen. De
keurdiepte van deze sloten is enige jaren geleden teruggebracht van NAP -1
meter, naar NAP -0,5 meter schouwdiepte en is de onderhoudsplicht verlegd
van de waterbeheerder naar de eigenaren. Dit heeft geleid tot het gedeeltelijk
dichtslibben van de sloten door het gebrek aan onderhoud, waardoor de
paai- en opgroeifunctie van de verbindingssloten in gevaar is gekomen.
Riet
Vanaf midden jaren vijftig is er in de Reeuwijkse Plassen een achteruitgang
van de rietzones opgetreden. In de jaren dertig was nog 70% van de oevers
begroeid met riet. Tegenwoordig is dat nog maar 30% (IWACO, 2000). De
achteruitgang van het riet in de Reeuwijkse Plassen heeft diverse oorzaken
die grotendeels met elkaar samenhangen en elkaar versterken.
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De belangrijkste oorzaken zijn het vaste waterpeil, het inlaten van
gebiedsvreemd water en de voedselverrijking van de plassen. Als gevolg van
het vaste waterpeil vindt een versterkte erosie van de rietoevers plaats en
ontbreekt de natuurlijke peildynamiek die heel belangrijk is voor de groei en
vitaliteit van riet. Het inlaten van gebiedsvreemd water heeft gezorgd voor
een voor riet toxische laag bagger. Door de eutrofiëring van de plassen is de
vitaliteit van het riet verminderd. Al met al zijn er diverse oorzaken aan te
wijzen voor de achteruitgang van het riet, met name het waterriet in de
Reeuwijkse Plassen.
De oorzaken van de achteruitgang van riet in de Reeuwijkse Plassen
Een van de oorzaken voor deze achteruitgang is het vaste waterpeil van de plassen. Het waterpeil in
de Reeuwijkse Plassen wordt gehandhaafd op een peil van -2,20 meter NAP. Een constant waterpeil
zorgt ervoor dat het erosieve effect van golven, veroorzaakt door wind- en/of scheepvaartgolven,
steeds op hetzelfde stuk oever geconcentreerd wordt (Coops, 1999). Hierdoor vindt een versnelde
erosie en achteruitgang van de rietoever plaats.
Daarnaast belemmert het vaste peil de natuurlijke peildynamiek van het water. Natuurlijke
peildynamiek houdt globaal in dat het waterniveau in de winter hoog is, als gevolg van neerslag en in
de zomer laag, als gevolg van verdamping. Riet, en dan met name waterriet gedijt het beste in een
dynamische omgeving (Clevering, 1999). Hierbij is niet de peildynamiek op zich zo belangrijk, maar
vooral het effect op de ophoping van organische stof. Bij een ophoping van organische stof verliest riet
haar vitaliteit (Graveland, 1999), doordat zuurstof tekort in de bodem zorgt voor onvolledige afbraak
van de organische stof. Hier door zullen voor riet toxische stoffen ontstaan (Clevering, 1999) en zal
een achteruitgang van het riet plaatsvinden.
Voorts wordt de achteruitgang van het riet mede veroorzaakt door het inlaten van gebiedsvreemd
water. Door het zwavel (sulfaat) en kalkrijke inlaatwater ontstaat een dikke laag afbraakbagger met
het voor planten giftige sulfide. Het sulfide tast de wortels van het riet aan, waardoor de rietwortels
zuurstof gaan lekken en uiteindelijk afsterven.
Er zijn ook aanwijzingen dat de sterkte van rietstengels afhankelijk is van het nutriëntengehalte van
het oppervlaktewater: onder hypertrofe omstandigheden wordt er minder sclerenchym gevormd,
waardoor de stengels groter, maar slapper worden (Boar & Crook, 1985). Door dit slapper worden van
de stengels wordt de erosie van rietoevers door golfslag extra versterkt. De eutrofiëring van de
veenplassen heeft daardoor gezorgd voor een nog sterkere achteruitgang van rietoevers.
Naast de bovengenoemde oorzaken is de achteruitgang van het riet mede veroorzaakt door golfslag
van wind en vooral boten, vraat door onder andere ganzen (die ook de waterlelies in het gebied
aanvreten) en muskusratten en door de schaduwwerking van de bomen en struiken die langs de
oevers van de plassen staan.

5.2

Visstand
Aalstand
De aalstand in Nederland is de laatste decennia sterk achteruitgegaan. Deze
achteruitgang is niet alleen in Nederland zichtbaar, maar is een Europese
trend. De glasaalintrek is sinds 1980 drastisch gedaald, de huidige
glasaalintrek wordt geschat op ca. 10% van de hoeveelheid van de jaren
zestig en zeventig van de vorige eeuw (Dekker, 2002; LNV, 2002).
Waarschijnlijk liggen hieraan verscheidene oorzaken ten grondslag. Zo is
onder andere genoemd de glasaalvisserij in de Zuid-Europese landen ten
behoeve van consumptie of viskweek, waarbij meer dan 97% van de glasaal
opgevist wordt voordat, of op het moment dat zij het continent bereiken. Een
andere genoemde mogelijke oorzaak is de visserij op rode aal en schieraal.
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Door de hoge visserijdruk op met name schieraal, kan op dit moment
bijvoorbeeld op het IJsselmeer maar één op de zeven mannelijke en één op
de zevenhonderd vrouwelijke alen paairijp worden en uittrekken. Daarnaast
worden als genoemd mogelijke oorzaken voor de achteruitgang van de aal
de verminderde intrekmogelijkheden door stuwen, sterfte door
waterkrachtcentrales, veranderende oceanografische omstandigheden,
ziekten en parasieten en milieuverontreinigingen (LNV, 2002).
De algemene achteruitgang van de aalstand treft ook het Reeuwijkse
plassengebied. Door de regelmatige uitzettingen van glasaal op de
Reeuwijkse Plassen is de aalstand echter momenteel nog op een redelijk
niveau. Maar door de steeds kleiner wordende intrek van glasaal in
Nederland, zal er steeds minder glasaal beschikbaar worden voor uitzet en
zal de kiloprijs van glasaal steeds hoger worden. Hierdoor wordt het
waarschijnlijk dat de uitzet van glasaal in de Reeuwijkse Plassen tijdens de
looptijd van dit plan steeds verder zal verminderen of zelfs gestaakt zal
moeten worden. Door deze vermindering of staking van de uitzet van glasaal
zal de aalstand op de plassen naar verwachting snel kleiner worden.
De grootte van de gevangen aal op de plassen is vrij klein (zie paragraaf
3.2). Dit wordt zo goed als zeker veroorzaakt door de hoge visserijdruk op de
plassen. Op de Reeuwijkse Plassen is sprake van een groot aantal vissers
die op aal vissen. Hierdoor is de onderlinge competitie groot wat kan leiden
tot overbevissing.
Snoekbaarsstand
De snoekbaarsstand op de plassen bevind zich op een redelijk niveau. Een
veel gemaakte opmerking is echter dat er een slechte aanwas is van jonge
snoekbaars (zie paragraaf 3.2). Tevens is de visserijdruk op snoekbaars in
de plassen hoog. Snoekbaars boven de wettelijk vastgestelde maat van 42
centimeter mag meegenomen worden, er zijn geen beperkingen opgelegd
over het aantal snoekbaarzen dat meegenomen mag worden. Door de
slechte aanwas en de hoge visserijdruk is er momenteel geen sprake van
een duurzame visserij op snoekbaars.
Aalscholver
De aalscholvers hebben zich de laatste tien jaar explosief vermeerderd in
Nederland. De Reeuwijkse Plassen worden regelmatig bezocht door deze
viseters. Het ontbreken van de tussenmaat van diverse vissoorten op enkele
plassen duidt op aalscholvervraat.
De aalscholver is niet kieskeurig wat betreft prooikeuze. Bijna iedere vissoort
die niet te groot is om door te slikken wordt gegrepen. De meest
voorkomende en best vangbare vissoorten worden het meest gegeten.
Aalscholvers zijn al groepsgewijs jagend in staat om scholen vis in te sluiten
en daar vrijwel alle exemplaren met een hapklaar formaat (15 - 30
centimeter) uit weg te vangen. Deze manier van vissen is op alle plassen in
het plassengebied waargenomen. De maximale prooigrootte wordt niet
alleen bepaald door de lengte, maar vooral door de omtrek van de vis.
Vissen met een omtrek van meer dan 22 centimeter kunnen niet meer
worden doorgeslikt (Osieck, 1982). De aalscholver eet iedere dag gemiddeld
300 tot 400 gram vis. Afhankelijk van het seizoen kan een aalscholver per
dag maximaal 750 gram vis eten (Voslamber, 1988; Boudewijn & Dirksen,
1991; Boudewijn & Dirksen, 1993). Een kolonie aalscholvers kan de visstand
van een water jaarlijks uitdunnen met enkele kilogrammen per hectare. De
grootte van de visconsumptie op een water is met name afhankelijk van het
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aantal aalscholvers dat regelmatig in dat water vist. Hoe groot de jaarlijkse
visconsumptie op de Reeuwijkse Plassen is, is niet bekend.
Uit het bovenstaande blijkt dat de aanwezigheid van grote aantallen
aalscholvers op de Reeuwijkse Plassen een bedreiging vormt voor de
visstand. Om precies na te kunnen gaan hoe groot de bedreiging van
aalscholvers is voor de visstand in de Reeuwijkse Plassen, kan een simpel
rekensommetje (dagelijkse voedselbehoefte maal aantal vogels maal aantal
dagen aanwezig), eventueel in combinatie met een visstandbemonstering,
het effect van aalscholvers aan het licht brengen. Het wordt dan ook meer
duidelijk of preventieve maatregelen gewenst en/of noodzakelijk zijn. Als dat
zo is, dan zal daarover in veel gevallen overleg nodig zijn met de water- en
oevereigenaar.

De aalscholver.

Beschadigingen als gevolg van aalscholverpredatie.

Vismigratie
In de nabije toekomst zal het inlaatwater van de Reeuwijkse Plassen voor
een groot deel afkomstig zijn uit de Oude Rijn in plaats van de Hollandsche
IJssel, zoals nu het geval is. Vanuit de Oude Rijn naar de Reeuwijkse
Plassen en vice versa is, gezien de verschillende waterpeilen van
respectievelijk -0,60 meter NAP en -2,22 meter NAP, geen vrije migratie van
vis mogelijk. Dit peilverschil wordt op het tussenliggende traject opgevangen
door het Bulaeus Brack gemaal aan de Vlietkade te Bodegraven. Aangezien
dit obstakel niet voorzien is van een vistrap of een andersoortige vispassage
is vrije migratie van vis tussen de boezem en de Reeuwijkse Plassen niet
mogelijk. Dit is met name een probleem voor een vissoort als de aal. De trek
van de volwassen schieraal en de intrek van glasaal wordt door het gemaal
ernstig belemmerd.

5.3

Visserij
Overlast recreatievaart
De recreatievaart op de Reeuwijkse Plassen veroorzaakt momenteel
regelmatig overlast. De meest voorkomende klachten hierbij zijn het te snel
varen met motorboten, ook ’s nachts en het te dicht onder de kant varen.
Hierdoor wordt geluidsoverlast en overlast door golfslag veroorzaakt voor
vissers en omwonenden. Daarnaast wordt door te hard en te dicht onder de
kant varen slib opgewerveld. Het slib dat op het kuit terecht komt kan het
afsterven van het kuit veroorzaken. De controle op het naleven van de
vaarregelementen door de politiediensten is niet voldoende om deze overlast
te beperken.
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Visserijcontrole
Er vindt op de plassen te weinig controle plaats door de diverse
controlerende instanties. Mede als gevolg van de onvoldoende controles
wordt er op de Reeuwijkse Plassen op onbekende schaal gestroopt op aal en
met name snoekbaars (zie paragraaf 3.3). Door deze ongeoorloofde vangst
van aal en snoekbaars worden de bestanden van deze vissoorten op de
plassen aangetast. Aangezien niet bekend is hoeveel aal en snoekbaars aan
de plassen onttrokken worden, is niet te bepalen hoe groot de invloed van de
stroperij is op de aal- en snoekbaarsbestanden. Echter, iedere vorm van
stroperij heeft een negatief effect op de visstand en ondermijnt een
gestructureerd visstandbeheer en dient dan ook zoveel mogelijk te worden
beperkt.
Bevisbaarheid
De bevisbaarheid van de Reeuwijkse Plassen voor de sportvisserij laat te
wensen over. De oevers van de veenplassen zijn voor een groot deel in
particulier eigendom en derhalve niet openbaar toegankelijk. Daarnaast is
een gedeelte van de oevers begroeid met rietkragen die het vissen
onmogelijk maken. Ook de bevisbaarheid van de plas
Broekvelden/Vettenbroek laat te wensen over, voornamelijk door de
steenachtige oever en het ontbreken van voorzieningen. Slechts op een
aantal locaties langs de plassen zijn de oevers goed bevisbaar voor
sportvissers en zijn voorzieningen aangebracht, zoals aan de plas Klein
Vogelenzang.
Bereikbaarheid
Daarnaast laat de bereikbaarheid van de plassen ook te wensen over. De
bereikbaarheid per fiets is overal goed te noemen. Echter met de auto zijn
veel gedeelten slecht of moeilijk bereikbaar. Veel locaties zijn slechts te
bereikbaar over kleine weggetjes met eenrichtingsverkeer. Op enkele van de
wegen, zoals alle wegen langs de plas Broekvelden/Vettenbroek, geldt een
geheel autoverbod. Op vrijwel alle andere wegen geldt een autoverbod op
zaterdag en zondag tussen 12 en 18 uur. Daarnaast is er in het Reeuwijkse
Plassengebied zeer weinig parkeergelegenheid.
Mindervalide sportvisserij
Er zijn momenteel geen of zeer beperkte mogelijkheden voor mindervalide
sportvissers om een hengeltje uit te werpen op de Reeuwijkse Plassen.
Mindervalide sportvissers dienen gebruik te kunnen maken van speciale
voorzieningen om te kunnen vissen. Deze speciale voorzieningen zijn op of
aan de Reeuwijkse Plassen niet aanwezig.
Karpers
Momenteel is er in de Reeuwijkse Plassen een klein bestand aan karper
aanwezig. Hierdoor is de gemiddelde vangst per uur erg laag. Het
gemiddelde gewicht per gevangen karper is echter redelijk hoog. Voor de
specimenhunters onder de karpervissers is dit gunstig. Echter de gemiddelde
karpervisser vangt graag regelmatig een visje met de kans op af en toe een
grote karper. De karperstand in de veenplassen is momenteel te klein,
waardoor niet te spreken valt van goede mogelijkheden voor de
karpervisserij, zoals gewenst.

3-12-2003

© 2003 OVB / Visserijpool Reeuwijkse Plassen

50

- Knelpunten en bedreigingen -

Bevisbaarheid van natuurvriendelijke oevers
Praktijkervaringen langs kanalen wijzen uit dat de bevisbaarheid van
natuurvriendelijke oevers nihil is (Zoetemeyer, 1996). De breedte van de
oeverzone en de moerasvegetatie (met name riet) zorgen ervoor dat de
mogelijkheden voor de sportvisserij vaak beperkt zijn. Natuurvriendelijke
oevers of plasbermen van meer dan 1 meter breed zijn zelfs vaak
onbevisbaar (LNV, 1990).

5.4

Visrechten
Versnippering visrechten
De complexe visrechten situatie in de Reeuwijkse Plassen bemoeilijkt het
voeren van een eenduidig visstandbeheer. Door de vele visrechthebbenden
en de vele verschillende belangen en meningen, wordt de uitvoering van
maatregelen, zoals het vergroten van de maaswijdte van snoekbaarsnetten,
ernstig bemoeilijkt. Maatregelen uitgevoerd door een visrechthebbende
kunnen door een andere visrechthebbende teniet gedaan worden. Tevens is
het voor sportvissers in sommige gevallen moeilijk te bepalen waar nu wel en
waar niet gevist mag worden.
Oprichting VBC
De oprichting van een VBC is zeer belangrijk om te zorgen voor een
gestructureerd en integraal visstandbeheer op de plassen. Sinds 2000 wordt
geprobeerd de diverse partijen aan tafel te krijgen met als uiteindelijke doel
de oprichting van een VBC Reeuwijkse Plassen. Tot nog toe is dit nog niet
gelukt en ligt het traject om te komen tot een werkgroep die de oprichting van
een VBC dient voor te bereiden stil.
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6

Maatregelen en aanbevelingen
In dit hoofdstuk worden maatregelen voorgesteld en aanbevelingen gedaan
om de knelpunten (gedeeltelijk) ongedaan te maken. Deze maatregelen en
aanbevelingen zijn per onderwerp zo concreet mogelijk beschreven om
uitvoering in de praktijk te kunnen realiseren. De beschreven maatregelen
zijn onderwerpen die door de Visserijpool zelf ter hand kunnen worden
genomen. De aanbevelingen zijn gericht op activiteiten die de Visserijpool
graag uitgevoerd zou zien maar waar de waterbeheerders of andere
instanties verantwoordelijk voor is.

6.1

Viswater
Waterkwaliteit
De belangrijkste maatregel om de in paragraaf 5.1 genoemde effecten te
voorkomen is het inlaten van schoon, zwavel- en kalkarm water. Hiertoe
wordt inmiddels gewerkt aan het verplaatsen van een groot deel van de
waterinlaat vanuit de Hollandse IJssel naar de Oude Rijn. Hierdoor zal water
van een betere kwaliteit de Reeuwijkse Plassen bereiken. Echter, hierdoor
zullen de waterkwaliteitsproblemen van de plassen niet opgelost worden. Het
water uit de Oude Rijn is van betere kwaliteit, maar het is niet ‘schoon,
zwavel- en kalkarm’. Om de waterkwaliteitsproblemen op te lossen zullen
aanvullende maatregelen noodzakelijk zijn.
Een aanvullende maatregel is het inlaatwater te defosfateren, of nog beter,
het zwavel- en kalkgehalte van het inlaatwater op technische wijze te
verminderen. Hierbij zal vooraf uitgebreid moeten worden overwogen of een
dergelijke maatregel, technisch dan wel financieel, binnen de
randvoorwaarden die het gebied stelt, haalbaar is. Tevens zal eerst moeten
worden bezien of het überhaupt wenselijk is. Als mocht blijken dat deze
maatregel uitvoerbaar en effectief is, ontstaat echter de situatie dat de
waterkwaliteit van de plassen zal verbeteren vanuit het inlaatpunt van de
Breevaart. Hierdoor zullen de westelijk gelegen plassen zoals Elfhoeven, ’sGravenbroek en Ravensberg als eerste profiteren van een verbeterende
waterkwaliteit. De waterkwaliteitsverbetering treedt dus van west naar oost
op. In het streefbeeld wordt er echter vanuit gegaan dat deze plassen,
samen met Groot Vogelenzang, overwegend troebel blijven en dat de
resterende, oostelijker gelegen plassen helder worden.
Een andere aanvullende mogelijkheid is het inlaten van schoon water uit de
plas Broekvelden/Vettenbroek. Hiertoe is in 2002 door het
Hoogheemraadschap van Rijnland een onderzoek afgerond en waarschijnlijk
zal in 2003 een pilotproject worden gestart. Randvoorwaarde hierbij is dat de
waterkwaliteit in de plas Broekvelden/Vettenbroek niet achteruit gaat. Als
wordt begonnen met de inlaat van water uit de plas Broekvelden/Vettenbroek
in de plas ‘s-Gravenkoop, dan zal de waterkwaliteitsverbetering van oost
naar west lopen. Dit komt overeen met de nagestreefde viswatertypen.
In de Verkennende studie duurzaam waterbeheer Gouwe Wiericke (Arcadis,
2002) wordt voorgesteld retentiebekkens aan te leggen in de Middelburg en
Tempelpolder. In natte perioden kan hierin gebiedseigen water worden
opgeslagen, in droge periode kan dit dan weer gebruikt worden in onder
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andere de Reeuwijkse Plassen. Deze maatregel kan, doordat hierdoor
minder of geen gebiedsvreemd water hoeft te worden ingelaten, een
gunstige bijdrage leveren aan verbetering van de waterkwaliteit van de
plassen.
Aanbeveling Verbeteren waterkwaliteit:
! Verplaatsen waterinlaat naar Oude Rijn.
! Defosfateren/op technische wijze verbeteren inlaatwater.
! Inlaten water uit Broekvelden/Vettenbroek.
! Inlaten water uit toekomstige retentiebekkens MT-polder.
Bagger
Om de milieu-omstandigheden in de veenplassen te verbeteren is het
gewenst zo veel mogelijk van de aanwezige baggerlaag te verwijderen. Er
ligt in de Reeuwijkse Plassen naar schatting een totale hoeveelheid bagger
van circa 4,4 miljoen m3 (Arcadis, 2002). Het is onbekend tot welke
kwaliteitsklasse(n) de bagger in de Reeuwijkse Plassen behoort.
Verwijderen van de baggerlaag door middel van baggeren zal leiden tot een
verbetering van het ecologisch functioneren van het watersysteem. Het
baggeren zelf kan echter ook tijdelijke negatieve gevolgen voor de visstand
hebben. Dit betreft vooral de directe invloed van de baggerwerkzaamheden
op de vis zelf (schade aan vis, broed en eieren) en op de
milieuomstandigheden, met name zuurstofloosheid en vernieling en
verwijdering van waterplanten. Door een goede keuze van het tijdstip (bij
voorkeur in de maanden oktober, november of december) en de juiste
methode van baggeren kan de schade aan de visstand zoveel mogelijk
beperkt worden. Het werken met een cutterzuiger is het meest visvriendelijk,
omdat hierbij weinig tot geen slibwerveling optreedt (LNV, 1990).
In het rapport “Verkennende studie duurzaam waterbeheer Gouwe Wiericke”,
opgesteld door Arcadis, in opdracht van de Provincie Zuid-Holland,
Hoogheemraadschap van Rijnland en waterschap Wilck en Wiericke
(Arcadis, 2002), is kort nagegaan wat de mogelijkheden zijn voor verwerking
van bagger uit de Reeuwijkse Plassen. Onderzocht is wat de juridische en
technische aspecten zijn voor toepassing van baggerspecie als
ophoogmateriaal voor agrarische percelen in de blokken 2, 3 en 4 van het
landinrichtingsgebied Reeuwijk met bagger uit de Reeuwijkse Plassen. Uit dit
onderzoek is naar voren gekomen dat er, mits de bagger aan de
kwaliteitseisen voldoet, in principe mogelijkheden zijn voor het gebruik van
bagger als ophoogmateriaal. Er wordt uitgegaan van een ophoging van 380
hectare landbouwgrond met 20 centimeter in een periode van 10 jaar. Dit
betekent dat er in die 10 jaar circa 3,8 miljoen m3 bagger nodig is, wat
neerkomt op een gemiddelde dikte van de baggerlaag in de veenplassen van
53 centimeter. Dit plan vormt een goede mogelijkheid om de milieuomstandigheden voor vissen, waterplanten en ander waterleven in de
plassen te verbeteren.
Bij dit onderwerp wordt opgemerkt dat, aangezien de Reeuwijkse Plassen
zijn aangemerkt als overige watergangen, de verantwoordelijkheid voor het
baggeren formeel ligt bij de watereigenaren, dus de gemeente Reeuwijk en
de particuliere eigenaren. Het Hoogheemraadschap van Rijnland heeft een
bijdragenregeling voor baggerwerken, waaruit mogelijk subsidie verleend kan
worden. Momenteel wordt door de gemeente Reeuwijk, waterschap Wilck &
Wiericke en het Hoogheemraadschap van Rijnland overlegd over het
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baggeren van een aantal sloten in en rond het plassengebied. Ten behoeve
van het verwijderen van de baggerlaag dient een overleg met alle betrokken
partijen plaats te vinden over de aanpak van dit probleem.
Aanbeveling Verwijderen baggerlaag Reeuwijkse Plassen:
! Overleg aanpak baggeren Reeuwijkse Plassen.
Bomen en struiken
Voorgesteld wordt om een deel van de bomen en struiken langs de plassen
te kappen of sterk terug te snoeien, waardoor de beschaduwing van de
oeverzone wordt verminderd. Een verminderde beschaduwing van de
oeverzones zal een positief effect hebben op de oeverbegroeiing, doordat de
lichtinval wordt vergroot. Door het kappen of terugsnoeien zal tevens de
bladinval worden verminderd. Hoeveel en waar bomen en struiken gekapt of
teruggesnoeid gaan worden zal in overleg met gemeente, bewoners en
eventuele andere organisaties bepaald moeten worden. Hierbij dient in
ogenschouw te worden genomen dat niet teveel afbreuk wordt gedaan aan
het karakter van het plassengebied.
Aanbeveling Kappen en/of snoeien bomen en struiken.
Paai- en opgroeigebieden
Een van de belangrijkste en meest fundamentele maatregel om het areaal
paai- en opgroeigebieden te vergroten, is het verbeteren van de
waterkwaliteit. Door verbetering van de waterkwaliteit en dan met name
resulterend in helderder water, worden de leefomstandigheden voor
onderwaterplanten verbeterd. Helderder water betekent meer lichtinval,
waardoor waterplantengroei verbeterd wordt. Voor de veenplassen is het
vooral van belang dat de inlaat van zwavel- en kalkrijk water vermeden wordt
(zie paragraaf 5.1).
De aanwezige baggerlaag zal verwijderd moeten worden om een goede
ondergrond voor de water- en oeverplanten te realiseren (zie paragraaf 5.1).
Het aanplanten van de oevers en ondiepe delen met waterplanten zal niet
noodzakelijk zijn. In de bodem van de plassen zullen sporen en zaden van
diverse waterplanten verborgen zitten die zullen gaan ontkiemen en groeien
zodra de omstandigheden juist zijn.
Een andere mogelijkheid om het areaal aan paai- en opgroeigebieden te
vergroten is de aanleg van natuurvriendelijke oevers. In 2003 zullen door het
waterschap Wilck & Wiericke langs een gedeelte van de Breevaart
natuurvriendelijke oevers worden aangelegd. Door de aanleg van dergelijke
oevers wordt de natuur een handje geholpen en kunnen paai- en
opgroeigebieden versneld gerealiseerd worden. Er zijn echter vele
verschillende manieren om de oevers natuurvriendelijk in te richten. Bij de
aanleg van natuurvriendelijke oevers als paai- en opgroeigebied voor vis is
het van groot belang dat er voldoende aandacht wordt besteed aan de
leefmogelijkheden voor vissen. Ook met de bevisbaarheid na aanleg van de
natuurvriendelijke oevers door sportvissers moet al in het ontwerp rekening
worden gehouden. Bij dit onderwerp wordt opgemerkt dat de
verantwoordelijkheid voor het beheer van de oevers formeel ligt bij de
eigenaren. In veel gevallen is dit de gemeente Reeuwijk, vaak zijn dit ook de
particuliere eigenaren.
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Op plaatsen waar de oevers langs de veenplassen overwegend steil zijn,
worden de vestigings- en leefmogelijkheden voor water- en oeverplanten
beperkt tot een smalle strook direct langs de oever. Op enkele plaatsen langs
de plassen waar ruimte beschikbaar is, kan de oever worden aangepast door
verflauwing van het talud (verhouding tenminste 1:3, liefst flauwer). Hierdoor
zal de overgang van land naar water geleidelijker verlopen en zullen de
vestigings- en leefmogelijkheden voor water- en oeverplanten worden
verbeterd (zie figuur 6.1).

Figuur 6.1

Door verflauwing van de oever worden de vestigings- en leefmogelijkheden
voor water- en oeverplanten verbeterd.

Een tweede mogelijkheid om de vestigings- en leefmogelijkheden voor wateren oeverplanten te verbeteren is de aanleg van plasbermen (zie figuur 6.2).
Deze mogelijkheid zou vooral bij de Breevaart of bij de verbindingssloten,
maar zeker ook langs de veenplassen, goed toepasbaar zijn, omdat op deze
locaties de ruimte vaak te gering is voor verflauwing van de oever. Een
plasberm is een ondiepe oeverzone met een flauw of vlak talud. Het is
belangrijk dat in deze plasbermen het gehele jaar een laag water van
minimaal 0,1 meter of meer staat. Dit in verband met het paaien van vis, het
uitkomen van het broed en het opgroeien van de jonge vis, gedurende de
periode maart tot en met augustus/september (LNV, 1990).
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Figuur 6.2

Ook de aanleg van plasbermen biedt mogelijkheden voor vegetatie en vis.

Zoals reeds eerder vermeld geven de meeste vissoorten de voorkeur aan
een ondiepe, met waterplanten begroeide, paaiplaats. In de plas
Broekvelden/Vettenbroek zijn dergelijke plaatsen niet of nauwelijks
aanwezig. Om de hoeveelheid paaiplaatsen in deze plas te vergroten worden
hier enkele voorstellen gedaan. Een daarvan is het aanleggen van een grote,
ondiepe zone. Deze zone, heeft een maximale diepte van 2 meter en een
verhang van tenminste 1:10. Om de waterplantengroei op de arme
zandbodem van de plas te verbeteren, kan een vruchtbare laag teelaarde
worden aangebracht. Deze laag, en de zich daarop vormende waterplanten,
dienen wel beschermd te worden tegen golfslag door windwerking. Hiervoor
dient een vooroever aangelegd te worden. De vooroever kan uit steen
gefabriceerd zijn, maar het kan ook een damwand (zie figuur 6.3) of een
drijvende houten balk zijn. Bij de stenen en damwand versies is het van groot
belang dat er voldoende, grote doorzwemopeningen worden gecreëerd.
Gezien de noodzakelijke ruimte van tenminste 20 meter komen als locatie
voor deze natuurvriendelijke oever vooral de noord- en de oost-oever in
aanmerking. Bij de aanleg van dergelijke oevers dienen de
sportvisserijbelangen in het oog gehouden worden.
In 1999 is het plan “Natuurcompensatie in relatie tot zandwinning in de plas
Broekvelden-Vettenbroek” (Watersnip, 1999) gereedgekomen. In dit plan
worden de maatregelen beschreven die uitgevoerd worden ter compensatie
van het verlies aan natuurwaarden in de plas door de zandwinning. In 2000
is begonnen met de zandwinning, in 2003 zal de zandwinning voltooid
worden en zullen de compenserende maatregelen uitgevoerd worden. Deze
compenserende maatregelen omvatten de aanleg van ruim 2 kilometer
vooroever in het zuidelijke deel van de plas (het gedeelte “Vettenbroek”),
waardoor circa 7,5 hectare luwwaterzones ontstaan (zie Bijlage XII).
Daarnaast wordt onder andere het ondoorgroeibaar doek verwijderd of
bedekt met substraat zodat helofyten zich kunnen vestigen en groeien.
Tevens zullen enkele locaties in de luwwaterzones verondiept worden door
middel van klei. Door deze maatregelen zal naar schatting 1,5 tot 2 hectare
waterriet gerealiseerd worden. Daarnaast wordt geschat dat de
bedekkingspercentage waterplanten in de luwwaterzones 80 tot 90% zal
bedragen, wat neerkomt op ongeveer 4 hectare onderwaterplanten.
Indien de bovenstaande verwachtingen uitkomen, zal dit een positieve
uitwerking hebben op de visstand van de plas, met name op vissoorten als
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snoek, ruisvoorn en zeelt. Voor deze soorten zijn waterplanten van groot
belang in enkele of alle levensstadia. Voor andere soorten zoals blankvoorn,
brasem en baars zullen de luwwaterzones goede paai- en
opgroeimogelijkheden bieden. Daarnaast kunnen deze zones ook
beschutting bieden tegen de aalscholvers.

Figuur 6.3

Voorbeeld van een vooroever verdediging met doorgangen voor vis.

Een andere mogelijke oplossing voor de plas Broekvelden-Vettenbroek is de
aanleg van een paai-baai (zie figuur 6.4). Dit zijn ondiepe ‘baaien’ die in
directe verbinding staan met het open water. Deze baaien zijn maximaal 1
meter diep waardoor zij in het voorjaar snel opwarmen. Dit draagt zorg voor
een snelle ontwikkeling van waterplanten, maar ook van ‘visvoedsel’ zoals
watervlooien, roeipootkreeftjes en andere ongewervelde diertjes. De
paaibaaien bieden daarom goede schuil- en foerageer mogelijkheden voor
larven en juveniele vis.

3-12-2003

© 2003 OVB / Visserijpool Reeuwijkse Plassen

58

- Maatregelen en aanbevelingen -

Figuur 6.4

Voorbeeld van een ‘paai-baai’.

Als alternatief voor of ter aanvulling op bovengenoemde compensatie
maatregelen, kan gedacht worden over het aansluiten van de plas De
Sloenen op Broekvelden/Vettenbroek. Door gebruik te maken van deze plas
kan met beperkte inspanning en geld een paai-baai van circa 6 hectare voor
Broekvelden/Vettenbroek gecreëerd worden. Voor De Sloenen, grenzend
aan Broekvelden/Vettenbroek, wordt in dit VBP het snoek-blankvoorn ondiep
viswatertype nagestreefd. Door de plas in open verbinding te stellen met
Broekvelden/Vettenbroek zal de waterkwaliteit en helderheid van De Sloenen
in korte tijd sterk verbeterd worden. Hierdoor zullen de randvoorwaarden,
eventueel aangevuld met het uitbaggeren van de plas, geschapen zijn om
het snoek-blankvoorn en wellicht zelfs het ruisvoorn-snoek viswatertype te
realiseren.
Gezien het grote verschil in volume tussen de plas Broekvelden/Vettenbroek
en De Sloenen, respectievelijk 24,9 (Brouwer, 1992) en 0,14 miljoen m3, zal
het negatieve effect van voedselrijkere water van De Sloenen op de
waterkwaliteit van Broekvelden/Vettenbroek, te verwaarlozen zijn.
Voorwaarde voor deze maatregel is wel dat De Sloenen wordt afgesloten van
de andere veenplassen en dus alleen in verbinding staat met
Broekvelden/Vettenbroek. Anders zou de plas Broekvelden/Vettenbroek via
De Sloenen continue voedselrijk water ontvangen en zullen zich op den duur
wel negatieve effecten op de waterkwaliteit voordoen. Aanbevolen wordt
verder onderzoek te doen naar de mogelijkheden van dit alternatief. Mogelijk
kunnen er problemen ontstaan bij De Sloenen als gevolg van het flexibele
peilbeheer van Broekvelden/Vettenbroek. Bovenstaande alternatief biedt
voor Broekvelden/Vettenbroek én voor De Sloenen de beste en redelijk
eenvoudig te realiseren mogelijkheden tot realisatie van het streven voor
deze plassen.
De verbindingssloten tussen de veenplassen en de poldersloten die in
verbinding staan met de Reeuwijkse Plassen vervullen een belangrijke
functie als paai- en opgroeigebied. Door het gebrek aan onderhoud en de
verminderde keurdiepte, zijn de verbindingssloten gedeeltelijk dichtgeslibd.
Om de paai- en opgroeifunctie van de verbindingssloten te kunnen
waarborgen, wordt aanbevolen de keurdiepte terug te brengen naar -1 meter
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schouwdiepte. Daarnaast dient gecontroleerd te worden of de aanwonenden
voldoende onderhoud plegen aan de sloten. De waterbeheerder dient hierbij
dienst te doen als controlerende instantie.
Aanbeveling Verbeteren paai- en opgroeigebieden:
! Aanleg plasbermen Breevaart en veenplassen.
! Aanleg vooroevers Broekvelden/Vettenbroek.
! Aanleg paai-baai Broekvelden/Vettenbroek.
! Onderzoek naar gebruik De Sloenen als paai-baai.
! Terugbrengen keurdiepte naar -1 meter.
! Controle op onderhoud van sloten.
Riet
Om de achteruitgang van het riet een halt toe te roepen zijn waarschijnlijk
meerdere maatregelen noodzakelijk. Enkele daarvan, het verbeteren van de
waterkwaliteit en het verwijderen van de baggerlaag, zijn eerder genoemd en
zullen hier niet worden besproken. Een andere maatregel is het tegengaan
van vraat door ganzen en muskusratten. Het rendement van deze maatregel
zal in vergelijking met andere maatregelen waarschijnlijk relatief klein zijn,
vandaar dat deze maatregel niet verder is uitgewerkt. Een maatregel
waarvan het rendement waarschijnlijk wel aanzienlijk zal zijn voor het
herstellen van rietvegetaties, wordt onderstaand besproken.
Door een fluctuerend peil in te stellen zal de golfslag minder geconcentreerd
worden waardoor rietkragen zich beter kunnen handhaven. Een fluctuerend
peil dient bij voorkeur de natuurlijke peildynamiek te volgen. Door de
waterbeweging dankzij de natuurlijke peildynamiek, vind er verminderde
ophoping van organische stof in de rietkraag plaats (Graveland, 1999). Bij
instelling van een fluctuerend peil zijn uiteraard enkele randvoorwaarden van
toepassing. Zo zal de bescherming tegen overstroming of wateroverlast
gegarandeerd moeten zijn en dient de watervoorziening voor bijvoorbeeld de
omliggende polders niet in gevaar te komen. Voor de Reeuwijkse Plassen
dient allereerst onderzocht te worden hoeveel centimeter dynamiek
gerealiseerd kan worden, rekening houdend met de gestelde
randvoorwaarden vanuit landbouw, infrastructuur en veiligheid. Een natuurlijk
peilverloop dient bij voorkeur op natuurlijke wijze te worden hersteld, door
overtollig water in de winterperiode niet af te voeren en in de zomerperiode
water niet vast te houden of aan te voeren (Graveland & Hosper, 1999). Het
zal waarschijnlijk niet mogelijk blijken om het waterpeil geheel op natuurlijke
wijze te laten fluctueren. Maar door actief peilbeheer moet het mogelijk zijn
om, binnen de randvoorwaarden die van toepassing zijn op de veenplassen,
een natuurlijk waterpeilverloop na te bootsen. Gezien die strikte
randvoorwaarden in het Reeuwijkse Plassengebied wat betreft
waterkwantiteit en peilfluctuaties, wordt aanbevolen verder onderzoek te
plegen naar de mogelijkheden van het instellen van een natuurlijke
peildynamiek.
Aanbeveling Onderzoek naar de mogelijkheden voor een natuurlijk
peildynamiek.
Onderwaterstructuren voor vis
Onderwaterstructuren zijn van groot belang voor vis. Met name voor een
grote, heldere zandafgraving als Broekvelden/Vettenbroek zal dit het geval
zijn. Niet alleen als schuilmogelijkheid tegen aalscholvers, maar ook voor
diverse andere toepassingen. Zo kunnen onderwaterstructuren dienst doen
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als paaisubstraat, voor vissoorten zoals baars, blankvoorn, rivierdonderpad
en snoekbaars.
Daarnaast vormen onderwaterstructuren een goede ondergrond voor
mosseltjes en (draad)algen om op te groeien. Dit trekt weer allerlei
macrofauna en vissen aan die hiervan eten, die op hun beurt weer worden
gegeten door roofvissen. Met name roofvissen die vanuit een hinderlaag
jagen, zoals de snoek, zullen onderwaterstructuren gebruiken als
jachtgebied. Andere soorten als aal, blankvoorn en vooral juveniele vis zullen
onderwaterstructuren met name gebruiken voor beschutting, maar vooral ook
als foerageergebied.

Figuur 6.5

Takken en andere onderwaterstructuren bieden vissen een schuilplaats.

Als onderwaterstructuren kunnen bijvoorbeeld bomen, takkenbossen
(rijshout) of oude kerstbomen worden gebruikt. Deze dienen dan wel te
worden verzwaard om te kunnen worden afgezonken. De levensduur van
degelijke onderwaterstructuren is ongeveer 10 jaar. Hierna is het hout zover
achteruitgegaan, dat het zijn waarde voor vis verliest. Door het gebruik van
diverse soorten hout en takken kunnen verschillende effecten bereikt
worden. Als bijvoorbeeld kerstbomen gebruikt worden, zal meer kleinere vis
tot de structuren aangetrokken worden, omdat de dichtheid van de takken én
dus de beschutting groot is. Als takken of bomen worden gebruikt met een
minder grote dichtheid, zoals eiken of beuken, dan zullen grotere vissen
worden aangetrokken. Ook kunnen grote bomen vanaf de oever in het water
gelegd worden, bij voorkeur worden bomen die direct aan de oever staan
gekapt. Voordeel hiervan is dat de kosten ook zeer laag zijn.
Een andere mogelijkheid is de aanleg van een kunstmatig rif met de
zogenaamde “reef balls”. Dit zijn betonnen, in mallen gegoten en aan de
onderkant afgeplatte, ballen met allerlei holtes en gaten en variërend in
doorsnee van 0,3 tot 1,35 meter (zie figuur 6.6). Deze “reef balls” zijn overal
ter wereld regelmatig toegepast in zout en zoet water. Afgelopen jaren zijn ze
voor het eerst toegepast in Europese zoete wateren in Zwitserland, Duitsland
en Italië, sinds kort worden ze ook in Nederland gebruikt, tot nu toe echter
alleen nog maar in de Bosmolenplas langs de Maas.
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De “reef balls” dienen in de plas Broekvelden/Vettenbroek bij voorkeur
geplaatst te worden haaks op de oever, in een lint van ondiep (ca. 1 meter)
naar diep (tot ca. 10 meter). Op deze wijze en diepte geplaatst zullen de “reef
balls” waarschijnlijk rijkelijk begroeid raken met (draad)alg en
driehoeksmosseltjes. Met “reef balls” is het mogelijk een kunstmatig rif te
creëren waardoor foerageer- en beschuttingsmogelijkheden, maar in mindere
mate ook paai- en opgroeimogelijkheden, worden vergroot.

Figuur 6.6

Een zogenaamde “reef ball” voor plaatsing.

De ervaring is dat onderwaterstructuren positief zijn voor de visstand, hier is
echter geen goed onderzoek aangedaan waarover gepubliceerd is. De
Reeuwijkse Plassen kan een goed proefproject zijn om de effectiviteit van
onderwaterstructuren te evalueren.
Aanbeveling Onderwaterstructuren plaatsen:
! Plaatsen van onderwaterstructuren in veenplassen en
Broekvelden/Vettenbroek.
! Plaatsen “reef-balls” Broekvelden/Vettenbroek.
! Onderzoeken effectiviteit “reef-balls”.

6.2

Visstand
Aalscholver
In het Beleidsbesluit Binnenvisserij (LNV, 1999) is beschreven dat het
nationale en internationale draagvlak voor substantiële ingrepen in de
aalscholverpopulatie gering is. De aalscholver is immers een beschermde
vogelsoort. Dit leidt er toe dat beheersing van de aalscholverpopulatie
vooralsnog gericht zal blijven op het voorkomen van het ontstaan van nieuwe
broedkolonies in bestaande en nieuw te ontwikkelen natuurgebieden (LNV,
1999). Een visstandbeheerder die kampt met grote aantallen aalscholvers op
het viswater, kan dus slechts preventieve maatregelen nemen. Bij grotere
aantallen aalscholvers op kleine wateren is de aanwezigheid van de mens
(bijvoorbeeld in een boot) vaak al voldoende om de vogels af te schrikken.
Maar dit moet natuurlijk wel praktisch uit te voeren zijn. Op grote wateren
zoals de Reeuwijkse Plassen zullen andere maatregelen noodzakelijk zijn.
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De ervaring leert dat aalscholvers behoefte hebben aan een rustplaats op of
bij het water, waar ze niet verstoord worden. Vaak dienen daartoe drijvende
vlotten, grote boeien, steigers of paaltjes, waar ze hun toilet maken en die
dienen als uitvalsbasis voor de jacht. Verwijdering van zulke objecten geeft
de aalscholver minder gelegenheid te blijven pleisteren op en bij het water in
kwestie. Hiervoor is toestemming van de eigenaar van het water en de
aangrenzende oever noodzakelijk.
Van belang is dat er voor vissen voldoende structuren in het water zijn, die
schuilmogelijkheid bieden. Ondiepe oeverzones met voldoende
onderwaterplanten en open rietkragen zijn een toevluchtsoord voor vissen,
maar onaantrekkelijk als jachtgebied voor aalscholvers. Natuurlijk heeft een
dergelijke oever ook meerwaarde als paaiplaats en als schuilplaats voor
jonge vis. Ook onder drijfbladplanten zoals de gele plomp kunnen vissen zich
verschansen wanneer vogels hen belagen. Verder zou ter bescherming van
de vissen ook gebruik gemaakt kunnen worden van onderwaterstructuren. In
paragraaf 6.1 wordt hier dieper op ingegaan.
De visstandbeheerder dient, voordat visuitzettingen worden gedaan, bedacht
te zijn op het feit dat er geen vis wordt uitgezet met een kleinere omtrek dan
22 centimeter, omdat deze vissen niet door de aalscholver doorgeslikt
kunnen worden. Kleinere vis kan door de aalscholver worden weggevangen
waardoor de uitzetting van de kostbare vis te niet wordt gedaan. Voor
uitzettingen in wateren die gebukt gaan onder grote aantallen aalscholvers,
komen onder andere de karper en de zeelt in aanmerking, omdat deze
soorten al bij een geringe lengte een grote omtrek hebben.
Aanbeveling/maatregel Aalscholverproblematiek aanpakken:
! Aanleggen onderwaterstructuren.
Vismigratie
Om het Bulaeus Brack gemaal tussen de Oude Rijn en de Reeuwijkse
Plassen passeerbaar te maken, is een vispassage noodzakelijk.
Over het algemeen zijn de meeste stuwen en gemalen passeerbaar te
maken indien het te nemen hoogteverschil niet al te groot is. In stilstaande en
stromende wateren biedt de “Vertical Slot” passage, goede mogelijkheden
voor vismigratie langs stuwen en gemalen. In Nederland zijn goede
ervaringen opgedaan met de zogenaamde “De Wit-vispassage”. Deze
vispassage is ontworpen om ook gedurende geringe waterafvoeren visoptrek
te kunnen waarborgen. Uit een case studie is gebleken dat de voorkeur in
poldergebieden uitgaat naar een “De Wit-vispassage”. Deze heeft als
voordeel dat de migratievensters onder water zijn gesitueerd, zodat alle
vissen hiervan gebruik kunnen maken. Voor vissen groten dan 50 centimeter
is de passage echter moeilijk passeerbaar gebleken (Riemersma & van
Meeteren, 1998) en is enige aanpassing vereist. In figuur 6.7 is het principe
van een De Wit-vispassage globaal geïllustreerd. De intrek van glasaal moet
op nationaal niveau bevorderd worden. Daartoe is door het Ministerie van
Landbouw, Natuurbeheer en Visserij een aalplan opgesteld.
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Figuur 6.7

Een “De Wit-vispassage”.

Welke vispassage in geval van het Buleaus Brack gemaal het meest geschikt
is, dient verder onderzocht te worden. Hierbij dient rekening gehouden te
worden met de situatie ter plaatse van het gemaal en de randvoorwaarden
die de waterkwanteitsbeheerder waterschap Wilck en Wiericke stelt.
Aanbeveling Vismigratie verbeteren.
! Aanleggen vispassage Buleaus Brack gemaal

6.3

Visserij
Aalstand
Om de aalstand op de Reeuwijkse Plassen te verbeteren én/of te behouden
voor de toekomst, zullen enkele maatregelen uitgevoerd moeten worden. De
wettelijke minimummaat voor aal in Nederland is 28 centimeter. Door de
Visserijpool zal voor de Reeuwijkse Plassen een minimummaat voor aal van
35 centimeter in acht worden genomen. Leden van de Visserijpool zullen
gevangen aal direct na de vangst (het lichten van de fuik) op het water
uitsorteren en aal kleiner dan 35 centimeter direct in het water terugzetten.
De Visserijpool verzoekt de overige semi-beroeps- en particuliere vissers op
de Reeuwijkse Plassen hieraan mee te werken en aal kleiner dan 35
centimeter niet mee te nemen.
In de sportvisserijvergunning zal de minimummaat voor aal worden verhoogd
naar 35 centimeter. Hierdoor wordt het voor sportvissers verboden aal kleiner
dan 35 centimeter mee te nemen na de vangst.
Daarnaast dient het uitzetten van glasaal en/of pootaal op het huidige niveau
voortgezet te worden. De Visserijpool zet jaarlijks, afhankelijk van de
beschikbaarheid van glasaal, ongeveer 20 kilogram glasaal uit in de
Reeuwijkse Plassen. Hierbij dient te worden opgemerkt dat de aanvoer van
glasaal ten behoeve van uitzet de laatste jaren drastisch is verminderd
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waardoor de prijzen flink zijn gestegen. Er kunnen momenteel geen garanties
gegeven worden dat er in de toekomst voldoende glasaal beschikbaar is om
in de Reeuwijkse Plassen uit te zetten.
Maatregel

Aalstand verbeteren:
! Verhogen minimum maat aal naar 35 centimeter
! Uitzetten van glas- en pootaal

Snoekbaarsstand
Om de snoekbaarsstand te verbeteren door meer snoekbaars aan de paai te
laten deelnemen, zal door de Visserijpool een minimum gestrekte maaswijdte
voor snoekbaarsnetten van tenminste 130 millimeter in acht worden
genomen. De Visserijpool vraagt niet bij de Visserijpool aangesloten semiberoeps- en particuliere vissers op de Reeuwijkse Plassen hieraan mee te
werken en geen snoekbaarsnetten te gebruiken waarvan de gestrekte
maaswijdte kleiner is dan 130 millimeter.
Door het gebruik van een gestrekte maaswijdte van 130 millimeter wordt
snoekbaars gevangen bij een gemiddelde lengte van 65 centimeter. Deze
vissen kunnen 3 à 4 jaar langer aan de paai deelnemen dan de vissen van
de wettelijke minimale maat van 42 centimeter.
Het vissen met staand want kan zeer lengteselectief zijn. Bij een bepaalde
maaswijdte hoort een bepaalde optimaal gevangen lengte. Deze optimale
lengte is voor iedere vissoort anders (tabel 6.1). Het gaat hierbij dan om
gemaasde vissen, die door hun omvang in de mazen blijven steken, dus niet
in het net verwarde of verstrikte vissen. De optimaal gevangen lengte van
snoekbaars bij een gestrekte maaswijdte van 130 millimeter is 65 centimeter.
De minimaal en maximaal vangbare lengten wijken daar 20% vanaf (Van
Densen, 1982).
Tabel 6.1

Te verwachten lengteklassen in de vangst bij verschillende gestrekte
maaswijdtes.

maaswijdte gestrekt
(millimeter)
101
110
130
160

beviste lengte vissoort (totaallengte in centimeter) minimummaximum (optimaal)
snoekbaars
brasem
blankvoorn
baars
40-60 (50)
24-36 (30)
29-43 (36)
30-45 (38)
44-66 (55)
26-40 (33)
31-47 (39)
33-49 (41)
52-78 (65)
31-47 (39)
37->46
39->48
64-96 (80)
38-58 (48)
> 46
> 48

Daarnaast zullen de leden van de Visserijpool een gesloten tijd voor de
visserij op snoekbaars in acht nemen van 1 maart tot en met 31 augustus.
De Visserijpool vraagt niet bij de Visserijpool aangesloten semi-beroeps- en
particuliere vissers op de Reeuwijkse Plassen hieraan mee te werken en niet
binnen de gesloten tijd op snoekbaars te vissen.
Alle snoekbaars die in deze periode gevangen wordt, dient, ongeacht de
maat, direct te worden teruggezet. De gesloten tijd voor snoekbaars wordt
daarmee gedeeltelijk gelijk getrokken met de gesloten tijd voor snoek.
Effectief betekend dit dat in de periode van 1 maart tot en met 30 juni niet op
roofvis gevist mag worden. In de periode 1 juli tot en met 31 augustus is het
vissen op snoek wel toegestaan. Pas vanaf 1 september tot en met 28
februari is de visserij op snoekbaars toegestaan.
In sportvisserijvergunning zal de minimummaat voor snoekbaars worden
verhoogd van 42 centimeter naar 50 centimeter. Het maximaal aantal mee te
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nemen snoekbaarzen per dag wordt verlaagd van 3 snoekbaarzen per
persoon naar 1 snoekbaars per persoon.
Het is van belang te melden dat de verbetering van de snoekbaarsstand met
bovengenoemde maatregelen alleen effect zal hebben op de troebele
plassen genoemd in het streefbeeld, namelijk de plassen Ravensberg, Groot
Vogelenzang, ’s-Gravenbroek en Elfhoeven. In de overige veenplassen,
waarin helder water wordt nagestreefd, zal snoekbaars maar zeer beperkt
zich kunnen handhaven. Dit is een natuurlijk proces wat inherent is aan het
helder worden van het water.
Maatregel

Snoekbaarsstand verbeteren:
! Verhogen minimum gestrekte maaswijdte naar 130
millimeter.
! Instellen gesloten tijd snoekbaars 1 maart t/m 31
augustus.
! Verhogen minimum maat snoekbaars sportvisserij naar
50 centimeter.
! Verlagen aantal mee te nemen snoekbaarzen per dag
naar 1 per persoon.

Overlast recreatievaart
Om de overlast door de recreatievaart te verminderen, zijn er diverse
mogelijkheden. De belangrijkste maatregel hierbij is het verscherpen van de
controle door de politiediensten op overtredingen van de vaarregelementen
door de recreatievaart. Een van de vaarreglementen die vaak overtreden
wordt is het varen op minder dan 50 meter vanaf de oever. Deze overtreding
levert veel overlast voor de bewoners op. Op het te dicht langs de oever
varen dient door de politiediensten extra gecontroleerd te worden.
Naast verscherping van de controle, zou een mogelijke oplossing verlaging
van de maximum vaarsnelheid kunnen zijn. Thans is de maximum
vaarsnelheid 6 kilometer per uur. Door dit te verlagen naar 3 kilometer per
uur zal de overlast waarschijnlijk een stuk verminderen.
Aanbeveling Verminderen overlast recreatievaart:
! Verscherping controle op vaarregelementen.
! Verlagen maximum vaarsnelheid naar 3 kilometer per uur.
Visserijcontrole
Een goede controle op het in bezit hebben van geldige visdocumenten én op
het naleven van de in de wet en de vergunning opgenomen bepalingen, is
erg belangrijk voor een goed functionerend beheer en een afgestemde
bevissing. Hierbij is het van belang dat het percentage zwartvissers (het
vissen zonder de noodzakelijke sportvisakte en/of vergunning) en stropers
laag is en de vergunningsvoorwaarden worden nageleefd. Regelmatige
controle aan de waterkant én op het water, is een belangrijke activiteit om
zwartvisserij en stroperij binnen de perken te houden. Daarbij dient eveneens
gelet te worden op het naleven van de in de vergunning opgenomen
bepalingen, zodat voorkomen wordt dat er op verboden tijden, plaatsen en/of
met verboden middelen wordt gevist. Door meer te gaan controleren dan nu
het geval is, met name tijdens de drukkere dagen, maar vooral ook ’s nachts,
zullen overtreders sneller opgespoord kunnen worden. Daarnaast gaat van
een regelmatige controle ook een preventieve werking uit.
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In onderling overleg tussen de Visserijpool, de Algemene Inspectie Dienst
(AID) en de plaatselijke politie, eventueel aangevuld met hengelsportverenigingen en in het gebied actieve Bijzondere Opsporings Ambtenaren
(BOA’s), dient te worden bepaald wat de beste strategie is om overtredingen
tegen te gaan en overtreders op te sporen. Het is hierbij echter van groot
belang dat er snel actie ondernomen wordt.
Maatregel

Verscherpen visserijcontroles.

Karper
De huidige karperstand in de Reeuwijkse Plassen in gering en bestaat
voornamelijk uit grotere en dus oudere exemplaren. Naar verwachting zal
vanwege de gemiddeld hoge leeftijd van de karper, het sterftecijfer in de
plassen hoger liggen als de landelijke 5% per jaar. Gesteld kan worden dat
natuurlijk voortplanting van karper in Nederlandse wateren vrijwel nihil is.
Voor de Reeuwijkse Plassen zal dit zeer waarschijnlijk ook gelden. Er zal
waarschijnlijk wel aanwas plaatsvinden door migratie uit andere wateren via
boezemwateren als de Breevaart. Echter hoe groot deze aanwas is, is niet te
bepalen.

Door het naar verwachting hoge sterftecijfer en de natuurlijke rekrutering die
waarschijnlijk nihil is, zal de karperpopulatie in de Reeuwijkse Plassen
jaarlijks afnemen, mits het bestand niet aangevuld wordt door migratie van
karper uit andere wateren. Om een karperpopulatie te vergroten of op peil te
houden is daarom beheer door middel van uitzettingen noodzakelijk.
Voorafgaand aan een uitzettingsbeleid voor karper moet echter eerst
antwoord worden verkregen op een tweetal vragen:
1. Wat is de omvang van de huidige populatie?
Over de omvang van de karperpopulatie in de Reeuwijkse Plassen is niet
veel bekend. De enige gegevens die voorhanden zijn komen van vissers
die in de plassen vissen. Zij vissen echter voornamelijk met fuiken en
snoekbaarsnetten. Karpers laten zich met deze vangtuigen en
vangtuigen als zegen en het electro-visapparaat, moeilijk vangen.
Vanwege de moeilijke vangbaarheid van de karper en de grootte van het
plassengebied zal ook monitoring door middel van een visserijkundig
onderzoek waarschijnlijk geen goed beeld van de karperpopulatie
opleveren. Om een goed beeld te verkrijgen van de populatie kan
wellicht hengelvangstregistratie een uitkomst bieden. Het is daarbij van
belang om over meerdere jaren de karper te monitoren met behulp van
zoveel mogelijk gegevens om zodoende de omvang van de
karperpopulatie te kunnen schatten.
2. Wat is de draagkracht van het water?
De randvoorwaarde voor het uitzetten van karper wordt gesteld door de
draagkracht van het water voor deze soort. Met het uitzetten van karper
wil de beheerder immers niet bereiken dat het doorzicht van het water
wordt aangetast. De maximale karperbiomassa per hectare wordt
daarom bepaald door het viswatertype waarnaar gestreefd word. Ervan
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uitgaande dat, met uitzondering van Broekvelden/Vettenbroek, de
karpers door het gehele gebied kunnen migreren, mag de
karperbiomassa niet groter worden dan de maximale draagkracht voor
karper in het ruisvoorn-snoek viswatertype. De maximale
karperbiomassa in dit watertype bedraagt 40-50 kilogram/hectare.
Wanneer een antwoord op vraag 1 is verkregen kan met behulp van de
randvoorwaarde uit vraag 2 worden bekeken of en zo, ja hoeveel karper mag
worden uitgezet. Geadviseerd wordt om altijd minder dan de maximale
draagkracht van 40-50 kilogram/hectare uit te zetten. Het bepalen van de
omvang van de karperpopulatie blijft immers altijd een schatting. Voorwaarde
voor uitzetting van de karpers is dat de achtergrond van deze vissen bekend
is en dat de karpers ziektevrij zijn. Hierdoor wordt voorkomen dat eventuele
ziekten of parasieten worden verspreid onder de oorspronkelijke karperstand
of onder andere vissoorten.
Het verdient tevens aanbeveling om alle maatregelen ten aanzien van de
uitzettingen vast te leggen en af te stemmen met de waterbeheerders en
andere visrechthebbenden.
Maatregel

Verbeteren karperstand:
! Bepalen huidige karperstand.
! Uitzetten karper.

Bevisbaarheid
Om de bevisbaarheid van de Reeuwijkse Plassen voor de sportvisserij te
verbeteren is het noodzakelijk om goed bereik- en bevisbare visstekken aan
te leggen. Voor de sportvisserij geldt dat de bevisbaarheid beperkt word
doordat grote delen van de oevers particulier eigendom zijn en op sommige
plaatsen dichte rietkragen aanwezig zijn.
Een mogelijkheid om de bevisbaarheid van de plassen te verbeteren is de
aanleg van vissteigers vòòr rietkragen. Op deze wijze kunnen voor de
sportvisserij voldoende visstekken gerealiseerd worden, terwijl de rietkragen
geen schade worden toegebracht.
Een andere mogelijkheid ter verbetering van de sportvisserij zijn de
zogenaamde ‘complete visstekken’. Deze visstekken zijn goed bereikbaar,
voorzien van parkeergelegenheid en een visstoep of vissteiger. In Bijlage X
wordt de ‘complete visstek’ uitgebreider behandeld. De aanleg van ‘complete
visstekken’ zal voor de grootste groep sportvissers, de recreatievissers, een
grote verbetering van de bevisbaarheid van de Reeuwijkse Plassen
betekenen.
In de veenplassen worden 5 complete visstekken voor sportvissers nodig
geacht, waarbij 3 specifiek zijn ingericht voor de fietsende sportvissers en 2
ook voor de autorijdende sportvisser. In figuur 6.8 is een voorstel gedaan
voor de ligging van de visstekken. De 3 voorgestelde visstekken voor
fietsende sportvissers verschillen in niets van de standaard ‘complete
visstek’, behalve dat er geen parkeervoorzieningen voor auto’s zijn
aangelegd. Wel worden extra stallingsmogelijkheden voor (brom)fietsen
aangelegd.
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Klein
's-Gravenbroek

Vogelenzang

Groot
Vogelenzang
Elfhoeven

Nieuwenbroek
Klein
Elfhoeven

Vrijhoef

Complete visstek

Mindervalide visplaats

Figuur 6.8

Voorgestelde locaties van de ‘complete visstekken’ en mindervalide
visstekken.

Langs de Papekop fietsroute aan de Burgemeester Lucasselaan langs de
plas Elfhoeven, wordt voorgesteld om 3 ‘complete visstekken’ voor de
fietsende sportvissers aan te leggen.
Voor de plas Broekvelden/Vettenbroek wordt voorgesteld om 3 ‘complete’
visstekken voor de fietsende sportvissers aan te leggen in het westelijke deel
van de plas. De precieze locaties voor deze visstekken dienen nader te
worden vastgesteld. Dit is vooral afhankelijk van de ruimte die ter plaatse
beschikbaar is, het bodemverloop en de wensen van de sportvisserij en
andere belanghebbenden.
Maatregel

Bevisbaarheid verbeteren:
! Aanleg 5 ‘complete visstekken’ in de veenplassen.
! Aanleg 3 ‘complete visstekken’ in
Broekvelden/Vettenbroek.

Bereikbaarheid
Om de bereikbaarheid van delen van de plassen voor de sportvisserij te
verbeteren, dienen de beperkingen die gelden voor gemotoriseerd verkeer
op sommige wegen in het gebied versoepeld te worden. Zo geldt voor
sommige wegen een totaal verbod en op andere wegen een verbod op zateren zondagen van 12 - 18 uur. Het opheffen van deze verboden is niet aan de
orde, hierdoor zou de overlast voor de bewoners zeer waarschijnlijk te grote
vormen aannemen. Een eenvoudige oplossing voor dit probleem is niet direct
voorhanden. Wellicht dat in een overleg tussen de gemeente Reeuwijk, de
omwonenden en de sportvisserij een oplossing voor de beperkte
toegankelijkheid gevonden kan worden. Hierbij moet echter wel in
ogenschouw genomen worden dat de overlast voor de bewoners zo veel
mogelijk wordt beperkt.

Eindversie
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Daarnaast dient er ook parkeergelegenheid te worden gecreëerd. Het gaat
hierbij dan om zeer kleinschalige locaties van 1 tot maximaal 3
parkeerplaatsen. Ook hierbij dient de overlast voor omwonenden zoveel
mogelijk te worden beperkt.
Aanbeveling Bereikbaarheid verbeteren:
! Overleg met betrokkenen over aanpak bereikbaarheid.
Mindervalide sportvisserij
De Visserijpool wil naast een goede visstand ook uiteenlopende
sportvisserijmogelijkheden in het Reeuwijkse Plassengebied creëren. Ook
mindervalide sportvissers moeten er kunnen vissen. Deze categorie
sportvissers, maar ook oudere sportvissers vragen om speciale
voorzieningen om op een veilige en aangename manier te kunnen vissen. De
aanleg van een aangepaste visplaats is hiervoor noodzakelijk. Vanwege het
grote, toeristische belang van de Reeuwijkse Plassen en de nabijheid van
een grote woonkern als Gouda, worden in het plassengebied 2 aangepaste
visplaatsen voor mindervalide sportvissers nodig geacht. Voorgesteld wordt
om aan de Hortermansdijk en de Korssendijk deze visplaatsen aan te
leggen. In figuur 6.8 zijn de locaties aangegeven.
De locaties van de aangepaste visplaatsen in plassengebied zijn gelegen in
de plassen Klein Vogelenzang en Elfhoeven. De locaties zijn zo gekozen dat
de visplaatsen goed bereikbaar zijn. Een mindervalide visplaats dient bij
voorkeur beschut te liggen. Gezien de in Nederland overheersende
westelijke winden liggen de locaties aan de westelijke oevers of een
beschutte plaats, zodat de sportvissers zo min mogelijk hinder ondervinden
van de wind. Daarnaast dient de aangepaste visplaats aangelegd te worden
op een plek waar op circa 3 meter uit de kant de waterdiepte 1,5 meter is. Op
iedere locatie afzonderlijk dient te worden bepaald of de waterdiepte
voldoende is, of dat het noodzakelijk is, de visplaats enige meters uit de
oever uit te bouwen.
In grote lijnen zijn drie typen aangepaste visplaatsen te onderscheiden:
! verharde visplaatsen ingebouwd in de oeverlijn
! verharde visplaatsen bereikbaar d.m.v. trappen in het talud
! visplaats in de vorm van een vissteiger.
Bij iedere mindervalide visplaats dienen tenminste 2 parkeerplaatsen
gerealiseerd te worden. Een parkeerplaats dient een lengte te hebben van 5
meter en een minimale breedte van 3,50 meter per plaats. Deze grote
breedte is noodzakelijk om mindervalide sportvissers die van een rolstoel
gebruik maken goed in de gelegenheid te stellen bij het uit de auto stappen
met de rolstoel te kunnen manoeuvreren (NVVS, 1995). De aanwezigheid
van een aangepast toilet en schuilgelegenheid maken een mindervalide
visplaats compleet en vergroten de gebruikswaarde van een dergelijke
visplaats.
Een voorbeeld van een aangepaste visplaats in de vorm van een vissteiger is
in figuur 6.9 te zien. De visplaatsen zelf dienen aan diverse voorwaarden te
voldoen. Voor deze specifieke eisen en voorwaarden voor de aanleg en het
onderhoud van een aangepaste visplaats, wordt verwezen naar het NVVS
rapport, Sportvisserij door gehandicapten en ouderen (NVVS, 1995).
Maatregel

Bevisbaarheid voor mindervalide sportvissers verbeteren:
! Aanleg 2 aangepaste visplaatsen.
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Figuur 6.9

Een aangepaste visplaats voor drie mindervalide sportvissers.

Bevisbaarheid van natuurvriendelijke oevers
De aanleg van natuurvriendelijke oevers hoeft niet direct te betekenen dat
alle sportvisserijmogelijkheden verloren gaan. Bij het toekennen van locaties
dient met het sportvisserijgebruik rekening gehouden te worden. Door
locaties aan te wijzen die niet bevisbaar zijn of waar weinig gevist wordt,
zullen voldoende mogelijkheden voor de sportvisserij behouden blijven.
Daarnaast kan tijdens de aanleg van een natuurvriendelijke oever ook met
de sportvisserij rekening gehouden worden, door bijvoorbeeld een vissteiger
vóór de oever te plaatsen.
Bij daadwerkelijke uitvoering en inrichting dient de hengelsport betrokken te
worden zodat wensen van lokale sportvissers kunnen worden ingebracht.
Een ideaal platform voor overleg en samenwerking hierin is een
visstandbeheercommissie.
Aanbeveling Bij aanleg van natuurvriendelijke oevers rekening houden
met bevisbaarheid.

6.4

Visrechten
Versnippering visrechten
De visrechten op de Reeuwijkse Plassen zijn sterk versnipperd. De
Visserijpool beschouwd dit als een gegeven feit. Van belang is ondanks de
versnippering een doelmatig, gestructureerd en éénduidig visstandbeheer te
voeren. Daartoe is het in eerste instantie van belang dat de visrechtensituatie
bijgehouden wordt in een database (GIS systeem). Verder moet het
visstandbeheer gecoördineerd en uitgevoerd worden door één organisatie:
de Visstandbeheercommissie (VBC).

Eindversie
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Oprichting visstandbeheercommissie
Om een goed visstandbeheer te kunnen voeren is het zeer belangrijk dat alle
neuzen dezelfde kant op wijzen. Immers, vissen kennen geen
perceelgrenzen. Door de grote spreiding van de visrechten in de Reeuwijkse
Plassen, is het mogelijk dat verschillende water- en/of visrechteigenaren
tegenstrijdige handelingen verrichten waardoor het visstandbeheer geen stap
verder komt.
Het opzetten van een Visstandbeheercommissie (VBC) is een belangrijke
stap om het visstandbeheer in de Reeuwijkse Plassen meer structuur te
geven. Een VBC is kortweg een commissie waarin visrechthebbenden,
waterbeheerders en andere belanghebbenden overleggen om te komen tot
een gezamenlijk beheer van de visstand in een bepaald gebied. Daarnaast
kan een VBC gebruikt worden als een platform waarin kennis uitgewisseld
kan worden. Zo kan een win-win situatie ontstaan. Bijvoorbeeld zouden bij
inrichtingsmaatregelen die door de waterbeheerder uitgevoerd gaan worden,
de wensen van de visserij meegenomen kunnen worden. Zo zijn er nog
diverse situaties waarbij overleg in VBC-verband voor beide partijen
voordeling kan zijn.
De voordelen van een VBC op een rijtje gezet:
! Goed en planmatig beleid leidt, binnen de mogelijkheden van het
watersysteem, tot een duurzame en aantrekkelijke visstand.
! De VBC draagt bij aan de professionalisering van het visstandbeheer,
waardoor beter omgegaan wordt met menskracht en middelen.
! De VBC werkt als een centraal aanspreekpunt voor alle partijen in het
visstandbeheer.
! Het geven van adviezen, ondersteuning en financiële middelen voor het
uitvoeren van beheerplannen en onderzoek wordt doelmatiger.
! Het visstandbeheer wint aan kwaliteit en draagt zo bij aan het vergroten
van de ecologische kwaliteit van (vis)wateren.
! Het draagvlak voor beheersmaatregelen door water- en
natuurbeheerders kan door overleg en voorlichting vergroot worden,
bijvoorbeeld bij grootschalige water- en oeverinrichting.
In het geval van de Reeuwijkse Plassen wordt al sinds 2000 geprobeerd een
VBC van de grond te krijgen. Door diverse oorzaken is men hier nog niet in
geslaagd. Het is echter zeer belangrijk voor de visstand en de visserij dat
een VBC Reeuwijkse Plassen er wel komt. Een eerste voorwaarde voor
oprichting van een VBC is de visrechthebbenden in het gebied op een lijn te
krijgen. In een poging dit te bewerkstelligen zullen de visrechthebbenden zelf
het initiatief moeten nemen om met elkaar op basis van gelijkwaardigheid in
gesprek te treden. Met wederzijds begrip en respect voor de verschillende
standpunten van de diverse partijen moet het mogelijk zijn om het op
hoofdlijnen eens te worden over de toekomst van het visstandbeheer en de
visserij op de Reeuwijkse Plassen. De stimulator en bindende factor hierin
moet de gemeente Reeuwijk zijn.
Aanbeveling Oprichten Visstandbeheercommissie.
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Gezamenlijk op weg naar een betere visstand!

Visrechten database
Gezien de benodigde hard- en software die onmisbaar is voor het
onderhouden en beheren van een visrechten database in een Geografisch
Informatie Systeem (GIS), zal de gemeente Reeuwijk verantwoordelijk zijn
voor deze taak. Om de database actueel en up to date te houden zullen de
Visserijpool en andere visrechthebbenden gegevens aan moeten leveren.
Aanbeveling Beheren visrechtendatabase.

6.5

Overige aanbevelingen
Vangstregistratie
Om een goed en gedegen visstandbeheer uit te kunnen voeren, zijn
gegevens over de visstand onontbeerlijk. Deze gegevens zijn te verkrijgen
via 3 methoden:
! Visserijkundig onderzoek.
! Registratie van semi-beroepsvissers en particuliere vissers.
! Hengelvangstregistratie.
Naast het uitvoeren van een visserijkundig onderzoek, waardoor snel een
goede indruk van de visstand verkregen kan worden, kunnen ook gegevens
die worden verkregen uit vangstregistraties een belangrijke bijdrage leveren
aan het visstandbeheer. Zowel door semi-beroepsvissers en particuliere
vissers als door hengelsporters kunnen vangstregistraties worden
uitgevoerd. Deze dienen echter wel op een gestandaardiseerde manier
uitgevoerd te worden. Door vangstregistraties kunnen niet alleen een indruk
van de visstand verkregen worden, maar is het ook mogelijk ingrepen in de
visstand of inrichtingsmaatregelen te evalueren.
Door hengelvangstregistraties kunnen, voor met de hengel vangbare
soorten, goede kwalitatieve gegevens over de visstand verkregen worden.

Eindversie
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Vangstregistratie door semi-beroepsvissers kan extra gegevens aanleveren
voor niet of minder goed aan de hengel vangbare vissoorten. Om, door
middel van hengelvangstregistratie inzicht te krijgen in de totale visstand, zijn
gegevens over alle aanwezige vissoorten nodig. Deze gegevens zijn te
verkrijgen door alle typen sportvissers, zoals witvisvissers, karpervissers en
roofvisvissers mee te laten werken aan de hengelvangstregistratie (NVVS,
2001). Hierbij dient rekening te worden gehouden met het feit dat er op
jaarbasis minimaal 300 geregistreerde visuren nodig zijn om betrouwbare
conclusies te kunnen trekken (NVVS, 1991).
Het is van belang dat de vangstregistratie op een nauwkeurige manier wordt
bijgehouden en verzameld. Het wordt dan ook aanbevolen om de
vangstregistratie vanuit een centraal punt te coördineren en de gegevens
centraal te verzamelen. Hiervoor dient een coördinator te worden aangesteld.
Regelmatige rapportage van de gegevens door de coördinator is van belang
voor een snelle inpassing in de planvorming.
Visuitzettingen
Het is belangrijk te voorkomen dat ad hoc uitzettingen van vis door
sportvissers of door particuliere visrechthebbenden worden gedaan. Het
uitzetten van vis is een belangrijke beheermaatregel die gestructureerd dient
te geschieden. Uitzettingen van vis moeten bij voorkeur via de VBC plaats te
vinden. Zolang er geen VBC is kan deze taak overgenomen worden door de
Visserijpool in overleg met de waterbeheerders en VBE. Op deze manier kan
worden bepaald hoeveel vis wordt uitgezet, zodat de draagkracht van het
water niet overschreden wordt, en waar de vis vandaan komen, zodat geen
zieke of besmette vissen worden uitgezet waardoor massale sterftes op
zouden kunnen treden. Voorlichting aan sportvissers en particulieren over de
mogelijke gevolgen van ongecontroleerde uitzettingen is dus van groot
belang.
Verminderen bijvangsten
Zoals al eerder is vermeld, kan met staand want (snoekbaarsnetten) zeer
lengteselectief gevist worden. Echter, vaak raken vissen van ongewenste
lengte en soort in de netten verstrikt. Deze bijvangsten overleven de vangst
meestal niet en leveren vaak ook niets op. Om de bijvangsten te
verminderen, dienen strakkere snoekbaarsnetten (minder mazen opzet per
strekkende meter) gebruikt te worden en dienen de netten vooral strakker
gezet te worden.
Als vuistregel geldt: hoe strakker het net vervaardigd en gezet wordt, hoe
minder bijvangsten van ongewenste maten en soorten gevangen worden
door het erin verward raken.
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7

Uitvoeringsprogramma
In dit hoofdstuk zullen in tabelvorm de actiepunten die voortvloeien uit de
maatregelen worden beschreven. Daarnaast zal een vervolgtraject worden
aangegeven.

Actiepunten

7.1

In de onderstaande tabel zijn de actiepunten die voortvloeien uit de
maatregelen (zie hoofdstuk 6) beschreven. Hierbij is aangegeven wie de
verantwoordelijke per maatregel is en is globaal een tijdspad voorgesteld.
Actie Omschrijving
Viswater
1
Verbeteren waterkwaliteit
1.1
1.2
1.3
1.4

Verplaatsen waterinlaat naar Oude Rijn
Defosfateren/op technische wijze verbeteren
inlaatwater
Inlaten water uit Broekvelden/Vettenbroek
Inlaten water uit toekomstige retentiebekkens MTpolder

2

Baggeren

2.1

Overleg aanpak baggeren Reeuwijkse Plassen

3
4

Kappen en/of snoeien bomen en struiken
Verbeteren paai- en opgroeigebieden

4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
4.6

Aanleg plasbermen Breevaart en veenplassen
Aanleg vooroevers Broekvelden/Vettenbroek
Aanleg paai-baai Broekvelden/Vettenbroek
Onderzoek naar gebruik De Sloenen als paai-baai
Terugbrengen keurdiepte naar -1 meter
Controle op onderhoud van sloten

5

Onderzoek naar de mogelijkheden voor een
natuurlijk peildynamiek.
Onderwaterstructuren plaatsen

6
6.1
6.2
6.3

7

Plaatsen van onderwaterstructuren in veenplassen
en Broekvelden/Vettenbroek
Plaatsen “reef-balls” Broekvelden/Vettenbroek
Onderzoeken effectiviteit “reef-balls”

Visstand
Aalscholverproblematiek aanpakken

7.1

Aanleggen onderwaterstructuren

8

Vismigratie verbeteren

8.1

9

Aanleggen vispassage Buleaus Brack gemaal

Visserij
Verbeteren aalstand

9.1
9.2

Verhogen minimum maat aal naar 35 centimeter
Uitzetten van glas- en pootaal

10

Verbeteren snoekbaarstand

10.1

Verhogen minimum gestrekte maaswijdte naar 130
millimeter
Instellen gesloten tijd snoekbaars 1 maart t/m 31
augustus

10.2

Eindversie

Verantwoordelijken

Tijdspad

HvR, WS
WS
HvR

planperiode
planperiode
planperiode

HvR, WS
HvR, WS

planperiode
planperiode

gem, we
gem, we, HvR, WS,
Visserijpool, VBE
gem, we
gem, we
gem, we, WS
gem, HvR, Visserijpool
gem, HvR, Visserijpool
gem, we, WS, HvR
WS
WS
WS, HvR

2003-2008
2003-2008
planperiode
2003-2008
2003-2008
2003-2008
2003-2008
2003-2008
2003-2008
2003-2008
2003-2004

gem, we, HvR
gem, we, Visserijpool,
VBE, HvR
gem, Visserijpool, HvR
Visserijpool, HvR

planperiode
2003-2008

gem, we, VBE, HvR,
Visserijpool
idem
HvR, WS
HvR, WS, Visserijpool

2003-2008
2003-2008
2003-2008
2003-2008

Visserijpool, VBE, we
Visserijpool
Visserijpool, VBE, we
Visserijpool, GHV
Visserijpool

planperiode
planperiode
planperiode
planperiode
planperiode

Visserijpool

planperiode

planperiode
planperiode
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10.3

Verhogen minimummaat snoekbaars sportvisserij
naar 50 centimeter
Verlagen aantal mee te nemen snoekbaarzen per
dag naar 1 per persoon

Visserijpool, GHV

planperiode

Visserijpool, GHV

planperiode

11

Verminderen overlast recreatievaart

11.1
11.2

Verscherping controle op vaarregelementen
Verlagen maximum vaarsnelheid naar 3 kilometer
per uur

gem, politie
idem
idem

planperiode
planperiode
planperiode

12
13

Verscherpen visserijcontroles
Verbeteren karperstand

13.1
13.2

Bepalen huidige karperstand
Uitzetten karper

14

Bevisbaarheid verbeteren

planperiode
planperiode
planperiode
planperiode
2004

14.1
14.2

Aanleg 5 ‘complete visstekken’ in de veenplassen
Aanleg 3 ‘complete visstekken’ in
Broekvelden/Vettenbroek

Visserijpool, AID, politie
Visserijpool, GHV
idem
idem
Visserijpool, gem, GHV,
VBE
idem
Visserijpool, gem, GHV

15

Bereikbaarheid verbeteren

planperiode

15.1

Overleg met betrokkenen over aanpak
bereikbaarheid

gem, we, Visserijpool,
VBE
idem

planperiode

16

Bevisbaarheid voor mindervalide sportvissers
verbeteren

HvR, Visserijpool, gem

2004

16.1

Aanleg 2 aangepaste visplaatsen

idem
HvR, Visserijpool, gem

2004
2004

Visserijpool, VBE, gem
gem

zsm
planperiode

10.4

17
18
19
20

Bij aanleg van natuurvriendelijke oevers
rekening houden met bevisbaarheid.
Visrechten
Oprichten visstandbeheercommissie
Beheren visrechtendatabase
Overige aanbevelingen
Vangstregistratie

20.1

Visserijkundig onderzoek

20.2
20.3

Opzetten vangstregistratie semi-beroeps- en
particuliere vissers
Opzetten hengelvangstregistratie

21

Structureren visuitzettingen

22

Verminderen bijvangsten

Visserijpool, VBE, gem,
we
Visserijpool, VBE, we
Visserijpool, GHV
Visserijpool, VBE, gem,
we, WS, HvR
Visserijpool, VBE, we

2004
2004

planperiode
planperiode
planperiode
planperiode
planperiode
planperiode

De in de bovenstaande tabel gebruikte afkortingen staan voor:
HvR
Hoogheemraadschap van Rijnland
WS
Waterschap Wilck en Wiericke
gem
gemeente Reeuwijk
GHV
Goudse Hengelaarsvereniging Viswaterpachting
we
watereigenaren
VBE
Visbeheereenheid
ov
overige visrechthebbenden
AID
Algemene Inspectie Dienst
zsm
zo spoedig mogelijk
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7.2

Hoe nu verder?
Het uitvoeren van de in hoofdstuk 6 voorgestelde maatregelen en
aanbevelingen, en het bereiken van het in hoofdstuk 4 beschreven
streefbeeld gaat niet vanzelf. De voorgestelde maatregelen en
aanbevelingen zijn slechts een aanzet om het streefbeeld, het ideaal beeld
voor de plassen, te kunnen realiseren. De realisatie van het streefbeeld
vraagt om inzicht en inzet van de Visserijpool. De maatregelen die de
Visserijpool zelf kan uitvoeren, dienen zo snel mogelijk gerealiseerd te
worden. Verder zal de Visserijpool, met dit Visstandbeheerplan in de hand,
de diverse beheerders en belanghebbenden in het gebied langs moeten
gaan om draagvlak te creëren en gezamenlijk concrete plannen op te stellen
én uit te voeren. Een eerste stap hierin dient te zijn het voorlichten van alle
betrokkenen over het visstandbeheerplan, en dan met name over de wensen
en de mogelijkheden die de Visserijpool zien voor het gebied. Na deze eerste
stap is het belangrijk dat het visstandbeheerplan in beeld blijft, verdwijnt het
plan in de la of de boekenkast dan zal de uitvoering van de maatregelen en
aanbevelingen én realisatie van het streefbeeld waarschijnlijk niet tot stand
komen. De Visserijpool zal dus constant in overleg moeten blijven met
diverse betrokken partijen zodat men op de hoogte blijft van wat er leeft in
het gebied en wat de plannen zijn, waardoor tijdig kan worden ingesprongen
op eventuele kansen die zich aandienen.
Een zeer belangrijk onderwerp voor de realisatie van het streefbeeld én voor
de toekomst van het Reeuwijkse Plassengebied is de totstandkoming van de
VBC Reeuwijkse Plassen. Hiertoe dient men op korte termijn met alle
betrokken partijen aan tafel te gaan zitten om afspraken te maken over de
oprichting van deze VBC. Voordat de oprichting van de VBC een feit is zullen
waarschijnlijk enkele spreekwoordelijke “hobbels is de weg” genomen
moeten worden. Echter, hierbij dient in ogenschouw te worden genomen dat
de VBC van zeer groot belang is voor de toekomst van de visserij in de
Reeuwijkse Plassen, de visstand én de gebruikers, en dat dit belang
zwaarder weegt dan de individuele belangen van de diverse betrokken
partijen.
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Verklarende woordenlijst
Chlorofyl-a

Bladgroen; een groene stof die door groene planten
wordt gebruikt om lichtenergie door middel van
fotosynthese vast te leggen in organische stoffen.

Crustaceën

Kreeftachtigen.

Dobber

Een vistuig bestaande uit een drijver met een daaraan
bevestigde lijn voorzien van één enkeltandige haak,
waarvan de kortste afstand tussen de punt en de
steel tenminste 7 millimeter bedraagt.

Eutrofiëring

De verrijking van oppervlaktewater, bodem en
grondwater met voedingsstoffen, als gevolg van de
belasting met fosfor- en stikstofverbindingen. Vaak
heeft dit een zodanige algengroei tot gevolg dat
(zon)licht niet meer in het water kan doordringen en
verstoring van het leefmilieu plaatsvindt.

Erosie

Het proces waarbij grond, gesteente en dergelijke
verplaatst wordt door c.q. wegspoelt onder invloed
van wind, stromend water of gletsjers.

Fytoplankton

Plantaardig plankton; in de waterkolom voorkomende
algen.

Functie (van een
oppervlaktewater)

De bestemming in waterhuishoudkundige zin van het
op en in de bodem vrij aanwezige water met het oog
op de daarbij betrokken belangen. Er worden
onderscheiden: Hoofdfuncties (specifiek ecologische
functie, algemeen ecologische functie, agrarisch
water, industriewater, water voor drinkwaterbereiding)
en nevenfuncties (zwemwater, viswater voor
karperachtigen, viswater voor zalmachtigen,
hengelsportwater, water in bebouwing,
recreatiewater, water voor energieopwekking, water
voor scheepvaart).

Habitat

De "plaats" waar een soort organisme voorkomt. Op
deze plaats is de juiste combinatie van
omgevingsfactoren aanwezig om het voorkomen van
organismen van de soort mogelijk te maken.

Hypertroof

Zeer voedselrijk; men spreekt van hypertroof water
als het gehalte aan P-totaal meer bedraagt dan 0,15
mg/l.

Limnofiele vissoort

Vissoorten waarvan alle levensstadia zijn gebonden
aan stilstaand water dat rijk begroeid is met
waterplanten.

MTR

Maximaal Toelaatbaar Risico; waterkwaliteitsnorm uit
de Vierde Nota Waterhuishouding (VenW, 1998), het
minimum waterkwaliteitsdoel voor alle wateren, wordt
ook wel grenswaarde genoemd.
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Natuurvriendelijke oever

Oevervorm waarbij de nadruk niet uitsluitend ligt op
een effectieve verdediging van het land tegen het
water en andersom, maar waarbij tevens aandacht
wordt geschonken aan andere functies die oevers
vervullen. Met name de ecologische functie is bij
natuurvriendelijke oevers van belang. Als
overgangszone tussen water en land vormen oevers
het leefmilieu van tal van watergebonden planten en
dieren.

Paaisubstraat

Ondergrond waarop vissen afpaaien, zoals zand,
grind, waterplanten, enz.

Predator

Organisme dat zijn prooi al jagend vangt en
vervolgens consumeert.

Sclerenchym

Weefsellaag van planten met verdikte, verhoute,
secundaire wanden. De taak van het sclerenchym is
het geven van stevigheid aan de plant.

Silex

Een mengsel van harde, grillige kiezelconcreties.

Specimenhunter

Sportvisser die zich specifiek toelegt op het vangen
van de grootste exemplaren van een vissoort.

Stroperij

Het op illegale wijze onttrekken van vis aan het water
met als doel er geld mee te verdienen.

Trofie

De mate van rijkdom aan plantenvoedingsstoffen,
met name nitraat en fosfaat. Een hoge trofiegraad
kan de oorzaak zijn van onder andere algenbloei in
het water en een afname van de soortendiversiteit
van de levensgemeenschap.

Visstandbeheer

Het samenhangend geheel van activiteiten en
maatregelen dat is gericht op het optimaliseren van
de visserijmogelijkheden door middel van sturing van
visstand en visserij(gebruik).

Visstandbeheercommissie

Een VBC is een commissie waarin
visrechthebbenden, vergunning- en
machtiginghouders samenwerken met water- en
natuurbeheerders om te komen tot een gezamenlijk
beheer van de visstand. Hiertoe stelt de VBC een
beheerplan op en voert dit uit.

Waterbeheer

Het geheel aan activiteiten ter uitvoering van de
waterhuishouding (op en in de bodem vrij aanwezige
water, met het oog op de daarbij betrokken
belangen).

Watertype

Indeling van het water op basis van voorkomende
levensgemeenschappen of op basis van
fysisch/chemische kenmerken.

Zoöplankton

Dierlijk plankton (bv. watervlooien).

Zwartvisserij

Het vissen zonder sportvisakte en/of geldende
vergunning.
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Bijlage I

MTR- en VR-normen en waterkwaliteit

Landelijke streefwaarde (VR)
MTR-waarde
Broekvelden/Vettenbroek
Ravensberg
Klein Vogelenzang (*)
Groot Vogelenzang
’s-Gravenbroek
‘s-Gravenkoop
Elfhoeven
Nieuwenbroek
Kalverbroek
Breevaart

Doorzicht
(meter)

pH

Zuurstof
(mg/l)
5

Totaalfosfaat
(mg/l)
0,05
0,15

Totaalstikstof
(mg/l)
1
2,2

0,4

6,5 - 9

1,4 - 5
0,2 - 0,4
0,4
0,4
0,3 - 0,4
0,2 - 0,5
0,3 - 0,5
0,25 - 0,5
0,25 - 0,35
0,3 - 1

7,9 - 8,9
8,6 - 9,1
8,9
8,3 - 9,3
8,7 - 9,1
8,4 - 9,6
8,5 - 9
8,5 - 9,1
8,2 - 9,1
7,8 - 8,5

7,7 - 12,4
7,7 - 12,5
11,8
6,8 - 13,3
5,8 - 12,9
9,2 - 13
7,4 - 13,4
2,7 - 13,5

0,05
0,10
0,18
0,14
0,22
0,11
0,11
0,27

1,1
2,75
2,4
3,73
2,18
2,92
2,48

Landelijke streefwaarde (VR) en MTR-waarde overgenomen uit Vierde Nota
Waterhuishouding
Alle gegevens zijn waarden van 2000
Totaal-fosfaat en totaal-stikstof zijn zomerwaarden (apr – sep)
(*)
Gegevens afkomstig van een eenmalige meting uit april 2001
Schuin en dik gedrukte waarden voldoen niet aan de MTR-waarde
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Bijlage II

Flora- en faunawet
De bescherming van zowel inheemse (van nature in Nederland
voorkomende) als uitheemse planten- en diersoorten wordt in één wet
geregeld; de Flora- en faunawet. De Flora- en faunawet vervangt een aantal
(sectorale) wetten met betrekking tot soortenbescherming. De belangrijkste
zijn de Jacht- en Vogelwet en hoofdstuk 5 Soortenbescherming uit de
Natuurbeschermingswet.
De Flora- en faunawet biedt, uit het oogpunt van het natuurbehoud,
bescherming aan in- en uitheemse planten- en diersoorten die in het wild
leven. Onderstaand worden alleen de fauna en meer specifiek de vissen
besproken.
In de Flora- en faunawet zijn alle zoogdieren, vogels, amfibieën, reptielen en
vissen die in Nederland voorkomen beschermt. Een uitzondering is gemaakt
voor een aantal schadelijke diersoorten als de bruine en zwarte rat, de
huismuis en een aantal vissoorten. Het gaat hierbij om alle van nature in
Nederland voorkomende soorten vissen, met uitzondering van de soorten
waarop de Visserijwet 1963 van toepassing is.
De bescherming in de wet krijgt gestalte door een aantal ge- en verboden:
• Het is in de wet verboden om beschermde inheemse planten te plukken
en beschermde inheemse dieren te doden of te vangen.
• Handelingen die planten- of diersoorten kunnen bedreigen, zijn verboden
of slechts onder voorwaarden toegestaan.
• Er gelden voor zowel inheemse als uitheemse soorten handels- en
bezitsverboden.
• Het is niet toegestaan dieren (en dus ook vissen) in de natuur uit te
zetten.
Verder zijn er een aantal extra mogelijkheden in de wet opgenomen om
specifieke soorten extra bescherming te bieden of juist in bepaalde gevallen
vrijstellingen te verlenen:
• Provincies kunnen plaatsen, die van wezenlijke betekenis zijn als
leefomgeving voor een beschermde inheemse soort, aanwijzen als
beschermde leefomgeving. Op deze plaatsen kunnen de provincies
bepaalde handelingen verbieden of aan beperkingen onderhevig maken.
• Niet alleen het vangen en doden van beschermde inheemse diersoorten
is verboden ook vangmiddelen die het onnodig lijden van dieren
veroorzaken, zijn verboden.
• In bepaalde gevallen kan vrijstelling van de Flora- en faunawet worden
verleend. Hierbij moet worden gedacht aan de bestrijding van schadelijke
dieren of het vangen, doden of bezitten van dieren ten behoeve van
natuurbehoud, wetenschap en onderwijs.
Hoofdstuk 5: soortenbescherming uit de Natuurbeschermingswet
(opgenomen in de Flora- en faunawet)
De wet biedt de mogelijkheid om diersoorten aan te wijzen als ‘beschermde
diersoort’. Een diersoort welke is beschermd in gevolge de
Natuurbeschermingswet mag niet worden gevangen of gedood (ook
pogingen tot het vangen of doden zijn strafbaar!). Verder is het onder meer
verboden om zonder noodzaak het dier te verontrusten of zijn nest of hol te
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beschadigen. Tenslotte is het verboden een beschermd dier (of een dood
lichaam, ei, foetus, larve of nest van het dier) in bezit te hebben of te koop
aan te bieden.
In de wet zijn 64 inheemse diersoorten, waaronder de volgende 12
vissoorten, als beschermd aangewezen:
• Beekprik
• Bermpje
• Kleine modderkruiper
• Bittervoorn
• Meerval
• Elrits
• Rivierdonderpad
• Gestippelde alver
• Rivierprik
• Grote modderkruiper
• Steur
• Houting
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Bijlage III

Status van in Nederland voorkomende
zoetwater vissoorten
Tabel tijdelijke weggehaald in verband met bestands omvang.
Inhoud gelijk gebleven met eerdere versies.
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1) Status: inheemse soorten komen altijd (sinds laatste ijstijd) in Nederland voor; ingeburgerde soorten
vormen meer dan 100 jaar een zichzelf instandhoudende populatie; exoten komen minder dan 100 jaar in
Nederland voor of zijn voor het voorkomen afhankelijk van uitzettingen.
2) Visserijwet: genoemd in Regeling aanwijzing vissen, schaal- en schelpdieren 1982; minimummaat
gegeven in Reglement minimummaten en gesloten tijden 1985.
3) Bescherming: + = opgenomen in de lijsten beschermde inheemse diersoorten van de Flora- en
Faunawet (voorheen Natuurbeschermingswet) II = Bijlage II van de Habitatrichtlijn, soorten waarvoor
speciale beschermingszones moeten worden aangewezen om ze in stand te houden; IV = Bijlage IV van
de Habitatrichtlijn, soorten die strikt moeten worden beschermd.
4) einde gesloten tijd baars en snoekbaars tot de laatste zaterdag in mei.

HABITATRICHTLIJN
Bijlage II
Lampetra fluviatilis, rivierprik
Lampetra planeri, beekprik
Petromyzon marinus, zeeprik
Acipenser sturio, steur
Alosa spp., elft, fint
Salmo salar, zalm
Coregonus oxyrhinchus, houting
Alburnus alburnus, alver
Aspius aspius, roofblei
Rhodeus sericeus, bittervoorn
Cobitis taenia, kleine modderkruiper
Cottus gobio, rivierdonderpad
Misgurnus fossilis, grote modderkruiper
Bijlage IV
Acipenser sturio, steur
Coregonus oxyrhinchus, houting
Bijlage V
Lampetra fluviatilis, rivierprik
Thymallus thymallus, vlagzalm
Coregonus spp., grote en kleine marene
Salmo salar, zalm
Barbus barbus, barbeel
Alosa spp., elft en fint
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Bijlage IV Viswatertypen
Ontwikkelingsmogelijkheden vissoorten per ondiep viswatertype (Zoetemeyer & Lucas,
2001).
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Ontwikkelingsmogelijkheden vissoorten per diep viswatertype (Zoetemeyer & Lucas,
2002).
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Bijlage V

Viswatertypen van ondiepe wateren

Baars-blankvoorn ondiep viswatertype

De wateren die tot het baars-blankvoorntype behoren zijn voedselarme wateren met een voedselarme
(zand)bodem. Gebrek aan plantenvoedingsstoffen is zowel beperkend voor de ontwikkeling van algen
als voor de ontwikkeling van hogere waterplanten. Het zijn dan ook heldere wateren met een
zichtdiepte die het gehele jaar door meer dan 1 meter is. Als er toch waterplanten groeien, dan staan
deze over het algemeen op plaatsen waar de bodem nog enige meststoffen bevat, zoals gedeelten
met klei, veen of afgestorven plantenmateriaal. De bedekking met waterplanten varieert, afhankelijk
van het water en de bodemsoort, van 10 tot 60%. Door het voedselarme karakter van het water wordt
er weinig voedsel geproduceerd voor vissen. De toch al geringe hoeveelheid meststoffen wordt voor
een belangrijk deel opgenomen door waterplanten. De productie van algen en daarmee het dierlijke
plankton dat ervan leeft, is hierdoor zeer laag. Onder voedselarme bodemomstandigheden vinden
vissen het bodemvoedsel alleen plaatselijk, meestal in de begroeide, detritusrijke (afgestorven
plantenmateriaal) oeverzone.
Het baars-blankvoorntype komt van oudsher voor op de arme zandgronden en gebieden met
voedselarm kwelwater. Vennen en zandafgravingen zijn belangrijke voorbeelden van dit viswatertype.
Als gevolg van eutrofiëring (vermesting) is dit viswatertype ook in deze gebieden aan het eind van de
twintigste eeuw verdwenen.
De baars-blankvoorn visgemeenschap bestaat uit vissen, die optimaal zijn aangepast om gebruik te
maken van de beperkte en het onzekere voedselaanbod in voedselarme milieus. Deze vissen
behoren over het algemeen tot de kleinere soorten. De baars en blankvoorn zijn twee kenmerkende
vissoorten uit deze visgemeenschap. Zij zijn beide instaat om in helder water doelgericht
voedseldeeltjes op te nemen. Door kleiner te blijven dan normaal voor deze soorten, kunnen ze hun
groei en levenscyclus aanpassen aan het beperkte voedselaanbod. Dit verschijnsel wordt ook wel
dwerggroei genoemd. Verder zijn er vissen die gebruik kunnen maken van uiteenlopende
voedselbronnen. De baars en blankvoorn kunnen beiden hun levenscyclus geheel voltooien door
zoöplankton te eten, aangevuld met macrofauna, dat op de bodem of tussen waterplanten wordt
gevonden. Hoewel de baars een piscivore (visetende) soort is, zal hij in dit watertype, als gevolg van
gebrek aan voldoende prooien, nauwelijks vis eten.
Andere, begeleidende vissoorten van deze visgemeenschap zijn de kleine modderkruiper, de
bittervoorn, de riviergrondel, het vetje, de driedoornige en tiendoornige stekelbaars. Als gevolg van de
voedselarme omstandigheden is de draagkracht voor vis van het baars-blankvoorn viswatertype
gering, namelijk 10 tot 100 kilogram/hectare.
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Ruisvoorn-snoek ondiep viswatertype

Wateren die tot het ruisvoorn-snoektype behoren, zijn het hele jaar helder. De zichtdiepte bedraagt
meer dan 1 meter. Algenbloei treedt niet op en de bedekking met waterplanten bedraagt doorgaans
meer dan 60% van de totale wateroppervlakte. Vooral een goede ontwikkeling van de ondergedoken
waterplanten is kenmerkend. Kenmerkende vissoorten in dit viswatertype zijn: snoek, ruisvoorn en
zeelt. Daarnaast komen blankvoorn, baars, kroeskarper grote en kleine modderkruiper en aal voor.
Brasem is slechts sporadisch in open water aanwezig en vertoont in dit viswatertype een snelle groei.
De voedselketens in het ruisvoorn-snoektype zijn vaak zeer kort, omdat de witvissen zoals ruisvoorn
en blankvoorn (onder bijzondere omstandigheden) plantaardig materiaal consumeren. Deze vissen
worden op hun beurt door snoek, de belangrijkste roofvis in dit viswatertype, opgegeten. Uiteraard
leveren het dierlijk plankton (onder andere watervlooien) en de macrofauna eveneens een belangrijke
bijdrage aan het voedsel van de vis. De aanwezige macrofauna is als voedsel met name belangrijk
voor vissoorten als zeelt en kroeskarper.
De biomassa aan snoek in het water is direct gekoppeld aan de aquatische vegetatie. Per hectare
begroeid waterareaal is plaats voor maximaal 110 kilogram snoek van 15 tot 60 centimeter. Van
belang hierbij zijn voornamelijk goed ontwikkelde zones van moeras- en oeverplanten, die voor snoek
toegankelijk zijn. Met name de jonge snoek is sterk afhankelijk van waterplanten. In wateren met veel
ondergedoken waterplanten neemt ieder najaar, na het afsterven van de waterplanten, de
omvangrijke stand aan jonge snoek sterk af. Dit is het gevolg van wegvraat door grotere soortgenoten.
Ieder voorjaar wordt door de explosieve ontwikkeling van de ondergedoken waterplanten een nieuw
opgroeihabitat voor (jonge) snoek gevormd. Het sterke voortplantingsvermogen van snoek resulteert
in dergelijke situaties jaarlijks in grote aantallen jonge snoeken. Vaak bestaat meer dan 50% van het
totale gewicht aan snoek uit eerstejaarssnoekjes die tussen 15 en 35 centimeter groot zijn. De
wegvraat van het witvisbroed is onder deze omstandigheden maximaal; één snoek eet in zijn eerste
levensjaar 600 tot 2000 witvisjes. De grote wegvraat heeft tot gevolg dat de aanwas van witvisbroed
tot volwassen vis gering is. Pas bij een teruggang van waterplanten beneden het niveau van 60 tot
35% oppervlaktebedekking verandert de samenstelling van de snoekpopulatie zodanig (minder kleine
snoek) dat de aanwas van witvis niet meer door snoek alleen in de hand kan worden gehouden. De
totale visbiomassa bedraagt, afhankelijk van de samenstelling van de waterbodem, 100 tot 350
kilogram/hectare.
Door de dichte begroeiing met ondergedoken waterplanten leent dit viswatertype zich in de zomer
over het algemeen slecht voor de meeste vormen van sportvisserij. Bovendien wordt als gevolg van
de grote helderheid van het water de vis snel verjaagd. Wateren van het ruisvoorn-snoektype vragen
dan ook om specifieke hengelmethoden, waardoor voor het merendeel van de sportvissers dit
viswatertype niet interessant is. De vliegvisserij vormt hierop uitzondering. Voor met name de visserij
op ruisvoorn met de droge vlieg is dit viswatertype populair. Ook kan de gespecialiseerde visser in
deze wateren vaak grote zeelt te vangen. Als in de herfst en winter de meeste planten zijn
afgestorven, kan eveneens door de roofvisvisser op snoek worden gevist. De snoekstand bestaat
echter voornamelijk uit kleine exemplaren, die voor de sportvisserij minder aantrekkelijk zijn.
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Vanwege de dichte plantengroei is dit viswatertype voor de beroepsvisserij moeilijk bevisbaar met
fuiken. Hierdoor zijn ook voor de beroepsvisserij aangepaste vangstmethoden noodzakelijk, zoals het
vissen met aalkistjes. De aangepaste methoden zijn doorgaans minder succesvol en zeer
arbeidsintensief.
Snoek-blankvoorn ondiep viswatertype

De wateren van dit viswatertype worden gekenmerkt door gemiddelde zichtdiepten in de zomer van
40 tot 70 centimeter. In de periode van april tot oktober valt regelmatig een behoorlijke groei van
groenalgen waar te nemen. De watervegetatie beslaat 20 tot 60% van de wateroppervlakte. Het
snoek-blankvoorntype kenmerkt zich door voedselrijkere omstandigheden (vermesting) dan het
ruisvoorn-snoektype. Als gevolg hiervan zijn de waterplanten uit de diepere delen verdwenen en is er
een verandering in de soortensamenstelling opgetreden. Zo zullen kranswieren die in het ruisvoornsnoektype onder voedselarme omstandigheden kunnen voorkomen, in het snoek-blankvoorntype zijn
verdwenen. Bij een nog grotere vermesting van het water verdwijnen de ondergedoken waterplanten
uit grote delen of zelfs uit het gehele water. Bij permanente afwezigheid van ondergedoken vegetatie
is de jonge snoek op natte oever- en drijfbladplanten aangewezen. Dit resulteert al aan het begin van
het groeiseizoen in een afname van de aantallen eerstejaarssnoek door kannibalisme. Hierdoor zal de
predatiedruk op het witvisbroed verminderen. Een kleinere plantenrijke oeverzone en met name het
verdwijnen van de ondergedoken waterplanten leidt zo tot veel jonge witvis.
De hoeveelheid waterplanten en de omvang van de daarin aanwezige snoekpopulaties kan zodanig
zijn, dat dezelfde vissoorten voorkomen als in het ruisvoorn-snoektype. De aantalsrijkdom van het
éénzomerige witvisbroed is echter vele malen hoger. Dit leidt ertoe dat vooral vanaf eind juni de
wegvraat van grof dierlijk plankton hoog is. Dit kan zich vertalen in een sterke groenkleuring van het
water als gevolg van algengroei in de zomer. Zoals aangegeven is de soortensamenstelling van de
visgemeenschap grotendeels gelijk aan die van het ruisvoorn-snoektype. Plantenminnende soorten
als ruisvoorn en zeelt zullen echter in kleinere aantallen voorkomen. Naast genoemde soorten zijn
blankvoorn, baars en kolblei kenmerkende vissoorten. Andere vissoorten die in het snoekblankvoorntype kunnen voorkomen, zijn brasem, karper, kleine modderkruiper, bittervoorn en aal.
Blankvoorn en baars kunnen in dit viswatertype door een aanvankelijke grote beschikbaarheid van
dierlijk plankton tot een grote aanwas komen. Het is sterk afhankelijk van de gezamenlijke wegvraat
van witvis door snoek en baars of de dominante vissoorten in dit viswatertype een gemiddelde of
snelle groei vertonen. Baars speelt hierin een belangrijke rol. Slaagt baars erin de wegvraat door
witvis van het dierlijk plankton klein te houden, dan zal de baars zelf eerder visetend worden. Baars
kan in dat geval samen met snoek de aanwas van witvis instandhouden. Baars is afhankelijk van een
goede verhouding van plantenrijke oeverzone en open water. Van de witvissen komt ook kolblei in
grotere aantallen in dit viswatertype voor. Dierlijk plankton en muggenlarven vormen voor kolblei de
belangrijkste voedselbron. De volwassen kolblei is door zijn relatief grove kieuwbogen niet in staat
klein, dierlijk plankton uit te filteren. Door deze kieuwbogen kan kolblei echter zeer doelmatig
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muggenlarven zeven uit het bodemsubstraat. De waterbodem bestaat bij de plantenrijke oeverzone
namelijk uit vrij grove deeltjes, zoals plantenresten. Met zijn fijnere kieuwbogen heeft brasem in dit
viswatertype veel moeite om succesvol muggenlarven uit de bodem te zeven. In een situatie waarin
minder hogere waterplanten en dus snoek voorkomen, is het bestand aan meerjarige witvis relatief
groot. Hierdoor is de biomassa aan vis groter dan bij het ruisvoorn-snoektype en bedraagt, afhankelijk
van de samenstelling van de waterbodem, 300 - 500 kilogram/hectare.
Door een minder uitbundige groei van onderwaterplanten is dit viswatertype voor de sportvisserij
doorgaans beter bevisbaar dan het ruisvoorn-snoektype. De aanwezigheid van een goede
snoekstand, welke eveneens bestaat uit grote exemplaren, biedt goede mogelijkheden voor de
roofvisvisser. De blankvoorn kent in dit watertype doorgaans een goede groei, omdat geen
voedselconcurrentie met brasem optreedt. Hierdoor is dit watertype eveneens interessant voor de
witvisvisser.
Vanwege de mogelijkheden voor het plaatsen van fuiken en de diversiteit aan voedselorganismen en
leefgebied voor aal is dit viswatertype ook voor de beroepsvisserij aantrekkelijk.
Blankvoorn-brasem ondiep viswatertype

De wateren van dit viswatertype worden gekenmerkt door groenalgenbloei en incidentele
blauwalgenbloei. De gemiddelde zichtdiepte in de zomer varieert van 40 tot 60 centimeter.
Waterplanten beslaan 10 tot 20% van de wateroppervlakte. De visgemeenschap wordt in aantallen
gedomineerd door blankvoorn, wat verklaard kan worden door de volgende oorzaken: Blankvoorn is
één van de weinige witvissen die de in eutrofe wateren voorkomende blauwalgen efficiënt kan
consumeren. Blankvoorn kan zeer efficiënt jagen op zoöplankton. Blankvoorn is in staat om bij gebrek
aan grof zoöplankton over te schakelen op kleinere zoöplanktonsoorten als voedselbron. De
hoeveelheid macrofauna is afgenomen als gevolg van het zeer geringe voorkomen van ondergedoken
waterplanten. Macrofauna wordt efficiënter door baars dan door blankvoorn geconsumeerd. Door de
afname van deze voedselbron komt baars in de competitie om voedsel in een nadelige positie. De
nadelige concurrentiepositie om voedsel vormt de oorzaak van het minder dominant aanwezig zijn van
baars in het blankvoorn-brasemtype dan in het snoek-blankvoorntype. Tevens wordt baars in het
blankvoorn-brasemtype gekenmerkt door een langzamere groei. Hierdoor zal baars minder snel of
niet overschakelen op vis als voedselbron. Naast blankvoorn is brasem een kenmerkende vissoort,
waarvan kleine, maar met name ook grote exemplaren voorkomen. Als gevolg van de aan
oevervegetatie gebonden verspreiding van de aanwezige snoek is de predatie op brasem is gering.
Daarnaast is de begroeiing in het blankvoorn-brasemtype zodanig, dat sprake is van goede
voedselomstandigheden voor brasem. Brasem is in staat om de veelvuldig in de slibrijke, detritusarme
waterbodems voorkomende muggenlarven doelmatig te benutten. Tevens kan brasem door de bouw
van zijn kieuwbogen efficiënter gebruik maken van het zoöplankton (filter-feeding) dan andere
witvissen. De biomassa aan snoek en baars is in het blankvoorn-brasemtype relatief klein. Naast deze
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twee roofvissoorten komt snoekbaars in kleine hoeveelheden voor. De totale visbiomassa bedraagt,
afhankelijk van de bodemsamenstelling, 350 tot 600 kilogram/hectare.
Naast toevoer van externe nutriënten is bij het blankvoorn-brasemtype ook sprake van interne
belasting door levering van voedingsstoffen uit de bodem. Dit kan bijvoorbeeld het gevolg zijn van
opwerveling van bodemmateriaal door brasem tijdens het zoeken van voedsel. De mate waarin draaden darmwieren in de voorzomer voorkomen, vertoont samenhang met de samenstelling van de
waterbodem. Wateren met bodems met een hoog kleigehalte zijn, door het zoeken van voedsel door
brasem, doorgaans vanaf medio april vertroebeld door zwevende stof. Draadwieren komen daar
sporadisch voor. In wateren met relatief zanderige bodems kan het water tot juni relatief helder blijven
en kunnen tot dan draadwiervelden voorkomen.
Door een geringere groei aan ondergedoken waterplanten en drijfbladplanten is de situatie voor de
visserij gunstig. De visstand biedt de sportvissers de volgende mogelijkheden : Voor de witvisvisser
komen zowel kolblei, blankvoorn als brasem in grote aantallen voor en worden deze vissoorten
gekenmerkt door een goede groei. De roofvisvisser kan zowel op snoek als snoekbaars vissen.
Doorgaans is eveneens een relatief groot bestand aan karper mogelijk, wat voor de karpervisser
interessant is.
De waardering van het blankvoorn-brasemtype door de beroepsvisserij komt grotendeels overeen met
het snoek-blankvoorntype. De mogelijkheden om fuiken te plaatsen zijn gunstiger door de geringe
bedekking met waterplanten.
Brasem-snoekbaars ondiep viswatertype

De wateren van dit viswatertype worden gekenmerkt door een seizoensgebonden of permanente
groen- en blauwalgenbloei. De gemiddelde zichtdiepte in de zomer varieert van 10 tot 40 centimeter.
Dit betekent dat het zonlicht nauwelijks in het water kan doordringen. Hierdoor zijn de mogelijkheden
voor de ontwikkeling van ondergedoken waterplanten en drijfbladplanten gering. De bedekking van de
watervegetatie bedraagt minder dan 10% van de totale wateroppervlakte. Wat de visgemeenschap
betreft, is dit het meest arme viswatertype. De snoek is vrijwel afwezig en de biomassa aan witvis
bestaat voor 90% of meer uit brasem en/of uitgezette karper. De geringe zichtdiepten lijken sterk in
het voordeel van de brasem uit te werken, omdat filter-feeding veel minder afhankelijk is van het licht
dan meer gerichte voedselopnamen. Brasem is een efficiëntere filter-feeder dan de andere vissoorten.
De predatiedruk op het zoöplankton en de bodemorganismen is permanent hoog. De graasdruk op
het bodemvoedsel, waaronder muggenlarven wordt in dit viswatertype mede veroorzaakt door de
benthivore (op bodemvoedsel aangewezen) pos. Deze vissoort kan ook onder uiterst lichtarme
omstandigheden het bodemvoedsel uitstekend vinden en benutten. Als roofvissoort is snoekbaars
aanwezig. Snoekbaars heeft een sterk wisselend voortplantingsproces. Regelmatig is het
voortplantingssucces enkele jaren achter elkaar dermate gering, dat de predatie op het witvisbroed
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minimaal is. Bovendien is de snoekbaars niet of nauwelijks in staat om brasem > 25 centimeter als
prooi te bemachtigen. De visbiomassa bedraagt in dit watertype, afhankelijk van de samenstelling van
de waterbodem, 450-800 kilogram/hectare.
Het water is in de periode dat de vis actief is (april tot november) vertroebeld door opgewerveld
bodemmateriaal en door zwevende algen. De interne nutriëntenbelasting is hoog. Door opwerveling
van bodemmateriaal werkt de bodem niet meer als depot maar juist als bron van nutriënten. In
aanwezigheid van drijflagen blauwalgen vertonen nog aanwezige macrofyten
afstervingsverschijnselen. Toegevoegde nutriënten komen in de zomer ten goede aan de algen.
Dergelijke watertypen vormen een goed milieu voor de blauwalg Oscillatoria sp. Als deze algen
massaal gaan groeien, kan het water permanent vertroebelen.
In wateren van het brasem-snoekbaarstype zijn voor de sportvisserij grote vangsten mogelijk van met
name brasem. Over het algemeen is de individuele vis echter minder groot door een slechte groei.
Ook komt blankvoorn en kolblei ten opzichte van het blankvoorn-brasemtype in mindere mate voor. In
extreme gevallen worden nog uitsluitend kleine brasems gevangen, wat doorgaans door de
sportvisserij niet wordt gewaardeerd. De roofvisvisser kan in dit watertype goed op snoekbaars vissen.
De snoekbaars is in deze wateren echter vaak moeilijk te vangen, vanwege het grote aanbod aan
prooivis. In dit viswatertype is in principe een hoge karperstand realiseerbaar. De karperstand zal uit
relatief kleine exemplaren bestaan, die met name voor de minder gespecialiseerde karpervisser
interessant kunnen zijn.
In wateren van het brasem-snoekbaarstype kan de aal een slechtere groei en conditie vertonen,
vanwege de voedselconcurrentie met de brasem. Dit is voor de beroepsvisserij minder gunstig
Uit: Zoetemeyer & Lucas (2001)
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Bijlage VI Viswatertypen van diepe wateren
Baars-blankvoorn diep viswatertype

In het baars-blankvoorn diep watertype is de zichtdiepte gemiddeld 4 tot 7 meter en onder matig
voedselrijke omstandigheden om en nabij de 3 tot 4 meter. Dit komt door de grotere
"schaduwwerking" van een grotere productie van plantaardig plankton die onder weinig voedselrijke
omstandigheden optreedt. Terwijl de plantenrijke oeverzone in het coregonen type nog reikt tot
diepten van tien tot twintig meter, reikt deze in het baars-blankvoorn type tot vijf tot zeven meter,
maximaal tot circa tien meter. Onderwaterplanten vormen het grootste gedeelte van de plantenrijke
oeverzone, zoals waterpest en fonteinkruiden in het hoger gelegen gedeelte van de plantenrijke
oeverzone en kranswieren tot in de diepste gedeelten van de plantenrijke oeverzone. Zij kunnen zich
uitstrekken over 15-30% van het totale oppervlak. In plassen met maximale diepten tot 12 meter
kunnen de onderwaterplanten zelfs de helft van het totale oppervlak begroeien. De overige hogere
waterplanten beslaan een relatief smalle zone met bovenwaterplanten gevolgd door een zone met
drijfbladplanten. Deze drijfbladzone is meestal bij het doorgaans vrij steile talud eveneens smal en
strekt zich uit tot een diepte van circa drie meter. De koude onderlaag kenmerkt zich over het
algemeen door vrij hoge zuurstofverzadigingswaarden. Pas tegen het einde van de zomerstagnatie
kunnen zich zuurstofarme of zuurstofloze omstandigheden in de diepere waterlagen voordoen.
Zoals de naam van dit type al aangeeft, zijn blankvoorn en baars de meest voorkomende vissoorten in
deze visgemeenschap. Daarnaast maken ook plantenminnende vissoorten zoals snoek, zeelt en
ruisvoorn deel uit van de levensgemeenschap. In mindere mate komen ook brasem, kolblei en pos
voor. In de diepere waterlagen kan zelfs een klein bestand aan snoekbaars worden aangetroffen.
Baars is in deze visgemeenschap de belangrijkste roofvis. Bij een toereikend aanbod van geschikt
zoöplankton en voldoende macrofauna in de bodem van de plantenrijke oeverzone wordt de baars
snel visetend. Deze roofvis gaat dan in scholen in de zogeheten pelagische gedeelten (open water; de
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waterkolom) van het diepe water op vis en visbroed jagen. De groei van baars verloopt in dit
watertype door de optimale verhouding tussen de productiviteit van de plantenrijke oeverzone en de
overige zones van het water over het algemeen snel. Snoek speelt een beperkte rol als roofvis van
met name baars. Dat de snoekstand zich niet maximaal ontwikkelt, heeft waarschijnlijk meerdere
oorzaken. Evenals bij witvis zal de concurrentie om geschikt zoöplankton en macrofauna met jonge
baars gedurende de eerste levensweken een belangrijke beperkende rol spelen. De snoek paait iets
eerder af dan de baars. Maar omdat de zoöplanktonproductie in diepe wateren vaak laat en langzaam
'op gang komt', treedt een 'overlap' in dieet op. Deze overlap in dieet tussen jonge snoekjes en jonge
baarsjes treedt vervolgens ook op, wanneer het eerste witvisbroed uitkomt. In de zomermaanden zal
het prooivisaanbod voor de eerstejaarssnoekjes grotendeels bestaan uit jonge baars. Deze zijn echter
door het gelijktijdig opgroeien vaak al te groot als prooi. Het bestand aan jonge snoek in deze wateren
bestaat dan ook vaak uit zeer kleine, macrofauna-etende exemplaren (groter dan 15 centimeter in het
najaar). Verder kan ook het ontbreken van geschikte vegetatie (bijvoorbeeld brede, diepe rietkragen)
een rol spelen. Onder beperkende voedselomstandigheden kan blankvoorn tijdelijk overschakelen op
plantaardig materiaal als voedsel. Zo vermijdt de vis in deze wateren voedselconcurrentie met de
planktonetende baars. Daarbij kan de jonge blankvoorn de vegetatie benutten om te schuilen.
Bovendien zal tussen de planten het aanbod van zoöplankton- en macrofauna relatief gunstig zijn.
De blankvoorn vertoont in dit watertype evenals de baars een overwegend snelle groei. Het grote en
vooral gevarieerde voedselaanbod biedt de omnivore (alleseter) blankvoorn optimale
groeimogelijkheden. De blankvoornpopulatie bereikt in dit watertype niet de allergrootste bezetting.
Wegvraat door en concurrentie met baars kunnen hiervoor als belangrijkste oorzaken worden
aangevoerd. De totale bezetting van de visstand in dit watertype varieert van 150 - 400
kilogram/hectare. Hierbij zal het aandeel van snoek 10 - 30 kilogram/hectare en die van baars 50 - 20
kilogram/hectare bedragen (bij een kleinere visbezetting in minder eutrofe omstandigheden is het
aandeel van baars vaak groter). Het visetende deel van de baarspopulatie zou in typische
"baarswateren" maximaal 30 kilogram/hectare bedragen.
Blankvoorn-brasem diep viswatertype
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Dit type komt in Nederland waarschijnlijk het meeste voor. Het blankvoorn-brasem diepwatertype is
doorgaans voedselrijker. Deze hogere voedselrijkdom uit zich behalve in het voorkomen van meer
groenalgen ook in het optreden van blauwalgen. Periodiek treedt een bloei van de algen op. Als
gevolg van deze grotere primaire productie is de gemiddelde zichtdiepte in de zomermaanden 1 tot
2,5 meter.
De plantenrijke oeverzone heeft zich verder teruggetrokken en reikt meestal nog maar tot enkele
meters diep. Door de veranderde soortensamenstelling van de hogere waterplanten en de grotere
plantaardige productie is de onderwatervegetatie dikwijls dichter van structuur. Evenals in het
voorgaande watertype is de bovenwaterplantenzone en de zone met drijfbladplanten smal. Net als in
ondiepe wateren veroorzaakt een verdergaande eutrofiëring een toename van de aantallen witvissen,
met allereerst een toename van blankvoorn. De ontwikkelingsmogelijkheden voor blankvoorn zijn
sterk afhankelijk van de omvang en aard van de aanwezige watervegetatie (voedsel,
schuilgelegenheid). In eerste instantie zal de blankvoornstand, ten opzichte van het baars-blankvoorn
diepwatertype, door de hogere voedselrijkdom toenemen. Naarmate de vegetatie echter verder wordt
teruggedrongen, zal de blankvoorn minder geschikt opgroei- en foerageergebied tot zijn beschikking
hebben. De concurrentie met en predatie door (voornamelijk jonge) baars zal opnieuw toenemen. De
groei van baars in dit watertype is over het algemeen langzaam. Het visetende aandeel in de
baarspopulatie is klein. Door de toenemende concurrentie om voedsel bereikt ook de blankvoorn in dit
watertype bij lange na niet zijn snelste groei.
Een andere witvis die in aantal komt opzetten, is de brasem. Door veranderingen in
planktonsamenstelling en door het vrijkomen van meer open water (de begroeiing vermindert) ontstaat
voor de brasem meer geschikt habitat (leefomgeving). De uiteindelijke groei en omvang van de
brasempopulatie worden in dit watertype onder meer bepaald door de samenstelling van de bodem
(brasem prefereert detritus-arme/slibrijke bodems) en bovenal door de beschikbaarheid van een
onbegroeide bodem boven de koude onderlaag. De koude onderlaag wordt in dit watertype
gekenmerkt door lage zuurstofverzadigingswaarden, terwijl soms een gedeelte van de koude
onderlaag zuurstofloos is. Daar valt de onbegroeide bodem geheel of gedeeltelijk als voedselbron
voor brasem weg. De groei van brasem is in deze visgemeenschap gemiddeld tot snel. Terwijl snoek
als tweede belangrijkste roofvis grotendeels het veld moet ruimen in dit watertype, komt de
snoekbaars opzetten. De bezetting die snoekbaars in dit watertype kan bereiken, hangt sterk af van in
hoeverre de koude onderlaag als leefgebied beschikbaar is. Hoe meer sprake is van zuurstofarme
omstandigheden, hoe minder het water geschikt zal zijn voor snoekbaars. Dit geldt ook voor een
andere vertegenwoordiger van de baarsachtigen, de pos. Deze vis houdt zich als één van de weinige
vissoorten in dit watertype bij voorkeur veelvuldig op in de koude onderlaag.
De totale visstand in het blankvoorn-brasem diep watertype kan, afhankelijk van de
bodemsamenstelling, worden geschat op 275-500 kilogram/hectare. Is de koude onderlaag volledig
zuurstofloos, dan kan dit teruglopen tot 250-400 kilogram/hectare. Van de baarsstand (grotendeels
benthivoor (bodemvoedsel-etend) en slecht groeiend) kan worden verwacht dat deze een biomassa
van 10 kilogram/hectare niet te boven komt. De snoekbaarsstand die zeer uiteenlopend van grootte
kan zijn op dit soort wateren, zou kunnen variëren van 5-25 kilogram/hectare.

Eindversie
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Brasem-snoekbaars diep viswatertype

In het brasem-snoekbaars diep watertype zijn de onderwaterplanten zo goed als verdwenen. De
plantenrijke oeverzone bestaat nog slechts uit een smalle zone met bovenwaterplanten. De
gemiddelde zichtdiepten in de zomermaanden variëren van 40 tot 70 centimeter. Algenbloei treedt vrij
regelmatig op.
De koude onderlaag is in de zomermaanden al spoedig zuurstofloos en kan tijdens de zogeheten
najaarsomkering tijdelijk een negatieve invloed hebben op de levensgemeenschap. In deze fase kan
veel kwetsbare vis (visbroed, snoek, snoekbaars) als gevolg van vrijkomende gassen zoals
waterstofsulfide, methaan en ammoniak het loodje leggen. Alle vissoorten worden gedurende de
zomermaanden tot in de bovenlaag teruggedrongen. Uiteraard heeft dit negatieve gevolgen voor de
visproductie en dienaangaande voor de bezetting van de visstand.
De visgemeenschap komt volledig overeen met die van het brasem-snoekbaars watertype voor het
ondiepe water. Meest voorkomende vissoorten zijn brasem, pos en snoekbaars. Blankvoorn is door
de min of meer verloren voedselcompetitie met brasem om zoöplankton ver in aantallen
teruggedrongen. Daarnaast is de kwetsbaarheid van blankvoorn voor wegvraat door snoekbaars zeer
groot. Zowel brasem als blankvoorn bereiken bij lange na niet hun snelste groei in dit watertype. De
groei van brasem en blankvoorn varieert van gemiddeld tot langzaam. De totale visstand bereikt,
afhankelijk van de omvang en mate van zuurstofloosheid in de onderste waterlaag, in dit watertype
over het algemeen een bezetting van 400-600 kilogram/hectare. Hiervan bereikt snoekbaars
dichtheden van 10-40 kilogram/hectare.
Uit: Zoetemeyer & Lucas (2002)
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Bijlage VIII Visserijavond Reeuwijkse Plassen
Op woensdag 16 oktober 2002 is in zalencentrum De Brug te Reeuwijk een
visserijavond gehouden ten behoeve van het Visstandbeheerplan Reeuwijkse
Plassen. Het doel van de visserijavond was het inventariseren van knelpunten en
wensen van gebruikers Reeuwijkse Plassen met betrekking tot visstand en visserij.
De informatie verzameld op deze avond zal worden verwerkt in het
Visstandbeheerplan Reeuwijkse plassen.
Om de plus- en minpunten en de wensen voor de toekomst in kaart te brengen is
besloten om tijdens een visserijavond de gebruikers (visserij, eigenaren, recreatie,
overheid; zie bijlage) van de Reeuwijkse Plassen zelf aan het woord te laten, zodat
zij zelf hun visie op de plassen kenbaar kunnen maken. Op de avond zijn geen
besluiten genomen. Op de visserijavond is in groepen gewerkt om de plus- en
minpunten te inventariseren. Door middel van een interactieve sessie zijn de
knelpunten van een waarde voorzien zodat per groep een top 5 van de belangrijkste
knelpunten opgesteld kon worden. Hierna konden ideeën en suggesties
aangedragen worden om de knelpunten (al dan niet gedeeltelijk) op te lossen.
Dankzij de goede samenwerking tussen alle aanwezigen en organisaties, is de
visserijavond een zeer vruchtbare gebleken. Er is een hoop nuttige informatie boven
water gekomen, welke in het visstandbeheerplan verwerkt zal worden.
Hieronder zijn eerst de positieve punten van de Reeuwijkse Plassen per groep
weergegeven. Vervolgens zijn de totale lijsten met knel- of minpunten opgeschreven
en is per groep de top 5 van knel- of minpunten vermeld. Daarna zijn per groep
ideeën en suggesties weergegeven. Er bleek geen tijd meer te zijn om ook nog op
de wensen voor de toekomst van de Reeuwijkse Plassen in te gaan.
Pluspunten Reeuwijkse Plassen
Groep 1:
! Aandacht voor het waterbeheer.
! Groot gebied / hoeveelheid water.
! Prachtig (natuur)gebied.
! Geringe drukte.
! Goede visstand (witvis).
! Er is een ‘wil’ om te behouden/verbeteren.
! Goed vaar- en rustgebied.
! Langzaam maar geleidelijk herstel.
Groep 2:
Nu prima, mogelijkheid vissen; visstand.
We vangen!
Een uniek gebied.
Gezamenlijk glasaal uitzetten.
Visbeheer in VWR-VBE.
Veel viswater.
Cultuurhistorische waarde.
Afspraken onderling en met andere verenigingen.

!
!
!
!
!
!
!
!

Groep 3:
Goede aalstand.
Prachtig natuurgebied.
Streven naar integraal beheer.
Uitzetten van vis (aal).
Behoud van de huidige situatie.
Groot aaneengesloten watergebied.

!
!
!
!
!
!
Eindversie

© 2003 OVB / Visserijpool Reeuwijkse Plassen

105

- Visstandbeheerplan Reeuwijkse Plassen 2003 - 2013 -

!
!
!
!

Uitbreiding van het watergebied.
VBE sinds 1990.
Aanleg riolering.
Er wordt gebaggerd.

Knel- of minpunten Reeuwijkse Plassen
Groep 1:
Nr.

Knelpunt

Onderwerp

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

Markering vistuigen
Veenbonken
Te veel bagger
Slechte waterkwaliteit
Geen goed ecosysteem
Politieke ambtenarij
Inlaat gebiedsvreemd water
Slecht onderhoud (nieuwe) oeverbescherming
Bemoeienissen onbevoegden/ mensen zonder kennis
Toezicht algemeen
Verdwijnen rietoevers
Toename aalscholvers
Slechte oeverbescherming
Bijna geen sportvisserijmogelijkheden oevers
Muskusratten plaag
Te veel hoge bomen
Te veel blauwalg
Te weinig waterplanten
Kennis teveel verspreid
Te veel kokmeeuwen
Aalstand slecht t.o.v. 20 à 30 jaar geleden
Slechte kwaliteit aal
Slechte overleving jonge snoekbaars
Weinig jeugd actief bezig met het Plassengebied
Overlast kleine motorbootjes
Te veel waterwild (smienten, ganzen)

Recreatie
Recreatie
Waterkwaliteit
Waterkwaliteit
Natuur
Beleid
Waterkwaliteit
Natuur
Beleid
Beleid
Natuur
Visstand
Natuur
Visserij
Beleid
Natuur
Waterkwaliteit
Waterkwaliteit
Beleid
Waterkwaliteit
Visstand
Visstand
Visstand
Beleid
Recreatie
Natuur

Nr.

Knelpunt

Onderwerp

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

Slechte waterkwaliteit
Inlaten gebiedsvreemd water
Beperkte vaardiepte (veenbonken)
Te veel witvis (brasem)
Veel bagger, slib
Te weinig witvis (brasem)
’s Nachts veel snelle boten (overdag ook)
Te veel sulfaten en sulfiden
Te veel blauwalgen
Slechte toegankelijkheid
Slechte controle door politie
Riet verdwijnt
Te veel kalk in het water
Te veel hoge bomen bij rietoevers
Troebel water
Verloren gaan van jacht
Diversiteit in regelgeving, onduidelijkheid
Fuiken slecht gemarkeerd
Te veel medevissers (bv. aalscholvers)

Waterkwaliteit
Waterkwaliteit
Recreatie
Visstand
Waterkwaliteit
Visstand
Controle
Waterkwaliteit
Waterkwaliteit
Visserij
Controle
Waterkwaliteit
Waterkwaliteit
Onderhoud
Waterkwaliteit
Recreatie
Controle
Recreatie
Belagers

Aantal
punten
5
4
0
16
9
10
4
8
2
5
10
2
0
6
0
4
0
6
0
0
0
0
3
1
0
0

Groep 2:
Aantal
punten
9
9
0
0
5
0
4
0
0
0
20
1
0
6
0
0
0
0
1
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20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54

Te weinig controle op rondvaartboot (te laat ’s nachts)
Muskusrat tast rietkraag aan
Te veel ganzen die waterplanten eten
Ondergedoken waterplanten verdwenen
Overlast meeuwen kolonies
Te weinig inzicht in samenstelling visstand
Stroperij
Controle op zeeverkenners
Beschadiging oevers golfslag (snelle boten + wind)
Botulisme
Bodemdaling door inklinkend veen
Pleziervaart te dicht op de kant
Vissers maken niet genoeg afspraken
Vismigratie
Electrovisserij
Paaimogelijkheden vis
Zandwinplas lastig te bevissen
Beroepsvisserij
Te veel lasten
Onvoldoende inzicht in systeem
Vervuiling en niet aangesloten riolering
Verontreinigde bagger
Onvoldoende verantwoordelijkheidsbesef bij overheden
(hoogheemraadschap/waterschap)
Diefstal van fuiken en netten
Te weinig voorlichting over particulier eigendommen
Gebrek aan geld om problemen aan te pakken
Onduidelijkheden in pers over peilbeheer
Gebrek aan waterpolitie
Te weinig grote snoekbaars
Veel dode vis aan eind voorjaar
Te weinig karper
Peilbeheer (in en uit)
Beperking aalvangst door politiek
Uit fuik/overboord gooien van vis
Zwerfvuil

Controle
Onderhoud
Belagers
Waterkwaliteit
Belagers
Visstand
Controle
Controle
Recreatie
Waterkwaliteit
Waterkwaliteit
Recreatie
Visserij
Visstand
Visserij
Visstand
Visserij
Visserij
Belagers
Waterkwaliteit
Waterkwaliteit
Waterkwaliteit
Onderhoud

0
0
0
0
0
4
1
0
0
0
0
6
1
1
0
1
0
2
5
2
1
0
5

Belagers
Recreatie
Belagers
Onderhoud
Controle
Visstand
Visstand
Visstand
Onderhoud
Visserij
Visserij
Waterkwaliteit

2
1
4
1
0
0
0
0
6
0
0
2

Nr.

Knelpunt

Onderwerp

Aantal
punten
1
0
0
5
5
9
4
1
12
0
10
1
3
0
0
8
2
2

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

Haat en nijd tussen visserij en jacht
Recreatiedruk te groot
Te veel hoge bomen, te veel bladafval
Minder paai en opgroeigebied, afsluiten poldergebieden
Algengroei
Waterkwaliteit
Beheer moeilijk door versnippering
Te veel pos
Bagger
Rondvaart gehele winter
Gebiedsvreemd water
Waterbodemkwaliteit
Stroperij
Diefstal fuiken
Diefstal netten
Muskusratten
Weinig riet, dus weinig paaiplaatsen
Te veel beschoeiing

Beroep
Overig
Waterbeheer
Visstand
Waterbeheer
Waterbeheer
Waterbeheer
Visstand
Waterbeheer
Overig
Waterbeheer
Waterbeheer
Controle/handhaving
Controle/handhaving
Controle/handhaving
Controle/handhaving
Visstand
Visstand

Groep 3:

Eindversie
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19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40

Constant waterpeil
Overbevissing met staand want
Te veel meenemen dunne (maat)aal
Te weinig toezicht
Beroepsvisserij
Geen botenverhuur meer
Ringen in fuiken
Te weinig ruimte sportvisserij
Geen bereikbaarheid sportvisserij
Verkoop snoekbaars door sport
Te veel kokmeeuwen
Surfplas had niet in plan opgenomen mogen worden
Te weinig visplaatsen sportvisserij
Moeilijke verkrijgbaarheid visvergunning
Complexe vergunningsituatie
Ontbreken actieve natuurbeschermingorganisatie
Verdwijnen onderwater vegetatie
Geen naleving keur
Onroerend zaak belasting te hoog
Geen nieuwbouw aan het water
Maaswijdte staand want te klein
Te veel aalscholver

Waterbeheer
Beroep
Beroep
Controle/handhaving
Beroep
Sport
Wetgeving
Sport
Sport
Beroep
Waterbeheer
Overig
Sport
Sport
Sport
Overig
Visstand
Controle/handhaving
Wetgeving
Overig
Wetgeving
Visstand

0
1
6
6
3
0
0
0
4
0
3
0
8
2
1
0
0
0
0
0
0
3

Knel- of minpunten Top 5
Groep 1:
1
Slechte waterkwaliteit (16).
2
Verdwijnen rietoevers (10).
2
Politieke ambtenarij (10).
4
Geen gezond ecosysteem (9).
5
Slecht onderhoud (nieuwe) oeverbescherming (8).
Groep 2:
1
Slechte controle door politie (20).
2
Slechte waterkwaliteit (9).
2
Inlaten gebiedsvreemd water (9).
4
Pleziervaart te dicht onder de kant (6).
4
Peilbeheer (6).
4
Te veel hoge bomen (6).
Groep 3:
1
Bagger (12).
2
Gebiedsvreemd water (10).
3
Waterkwaliteit (9).
4
Te weinig visplaatsen sport (8).
4
Teveel muskusratten (8).
Ideeën en suggesties
Groep 1:
! Motorboten verbod.
! Alleen elektrisch varen toestaan.
! Alleen ‘ecomotoren’ (keuring) tot een bepaald vermogen (bv. 5 pk) toestaan.
! Inlaatwater zuiveren.
! Oevers natuurvriendelijk inrichten.
! Meer riet aanplanten.
! Flexibel peilbeheer toestaan tbv. rietoevers.
! Betere controle visserij.
! Hoge bomen (met name elzen) snoeien, kan bv. door IVN.
! Afstemming van beleid aangaande Reeuwijkse Plassen.
! Loketfunctie centraliseren.
3-12-2003
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! Vissteigers aanleggen.
! Bootjes verhuren voor sportvisserij.
! Opbrengsten uit motorbootvergunningen gebruiken tbv. verbetering/behoud
plassengebied.
Groep 2:

! Lasten waar je voor betaald gebruiken voor verbetering plassengebied.
! Zuivering van water.
! Gebiedseigen water vasthouden in opvangbekken, geen gebiedsvreemd water
!
!
!
!

meer inlaten.
Baggeren van het vervuilde slib.
Nakomen wat beloofd wordt: controle.
’s Nachts controleren.
Maaien/kappen afstemmen op visstandbeheer.

Groep 3:
Naleving keur.
Baggeren (om de ongeveer 10 jaar).
Aanpassen (ecologische) keur van nu 60 centimeter naar 50 centimeter.
Aanleg natuurvriendelijke oevers → win-win → baggerberging.
Flexibel peilbeheer.
Ontkoppelen polders.
Waterzuivering.
Actief beleid Visserijpool (bij aanleg vissteigers).
Vangen of afschieten muskusratten → provincie moet continue actief beleid
voeren.
! Verhogen minimummaat van aal in het plassengebied (en controleren!).
! Intensievere AID-controle.

!
!
!
!
!
!
!
!
!

Deelnemerslijst
Naam
Dhr. H. Boekamp
Dhr. A. van Leeuwen
Dhr. J. Kruit
Dhr. C.H.S. van Braam
Dhr. C.H. van Roon
Mw. L. Vuister
Dhr. N.S. van Eeuwijk
Dhr. J. van der Laan
Dhr. Uittenbroek
Dhr. R. van Rijmenam
Dhr. W. Kruyt
Dhr. H. van der Kleij
Mw. I.I. Froger
Dhr. S. Slappendel
Dhr. P. van ‘t Hoog
Dhr. F. van Craaikamp
Dhr. M. Dijkstra
Dhr. T. Baan
Dhr. P. van Roon
Dhr. H. Koster
Dhr. Straver
Dhr. F.P. de Jong
Dhr. J.P. Verstoep
Dhr. J. Schimmel
Dhr. J. Muit
Dhr. J. Eerland
Dhr. K. Verweij
Dhr. D. van Hanswijk

Organisatie
Visserijpool

HvR
Visserijpool
GHV Viswaterpachting

GHV Viswaterpachting
Gemeente Reeuwijk
Visserijpool
KNWV Wg. Reeuwijk
WS Wilck & Wiericke
VWR
GHV Viswaterpachting
Visserijpool
VBE
Gemeente Reeuwijk,
Visserijpool
’s Gravenhaagse HSV

Eindversie

Relatie tot de Reeuwijkse Plassen
watereigenaar
watereigenaar
watereigenaar
watereigenaar
watereigenaar/visser
waterbeheerder
gedeeltelijk beroepsvisser
watereigenaar
sportvisserij
watereigenaar/visser
visser
sportvisserij
watereigenaar/beheerder
visser
semi-beroepsvisser
watersport
waterbeheerder
watereigenaar
sportvisser
sportvisserij
watereigenaar
watereigenaar
semi-beroepsvisser
bewoner/sportvisser
watereigenaar/beheerder

Groep
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
2
2
2
2
3
3
3
3
3
3
3

visser/jager
sportvisserij
watereigenaar

3
3
3
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Bijlage IX Verwerkingsmogelijken van bagger
Afhankelijk van de kwaliteitsklasse van de bagger zijn er diverse
mogelijkheden voor de verwerking van bagger (AKWA, 2001). Voordat wordt
gekeken naar eventuele verwerkingsmogelijkheden, dient eerst de
waterbodemkwaliteit geïnventariseerd te worden.
Overzicht verspreidingsbeleid baggerspecie
klasse 0
baggerspecie vrij herbruikbaar
Streefwaarde
klasse 1
baggerspecie verspreidbaar op het aan
Grenswaarde
de watergang aangrenzende perceel
klasse 2
baggerspecie voorlopig (tot 2003) onder
Toetsingswaarde
voorwaarden verspreiden, tot op 20
meter van de waterlijn
klasse 3
specie verwerken en toepassen, of
Interventiewaarde
storten in opslagdepot
klasse 4
specie verwerken en toepassen, of
storten in opslagdepot
Verspreiden op land
In het landelijk gebied kan de vrijkomende bagger op grond van het “Besluit
vrijstellingen stortverbod buiten inrichtingen” onder voorwaarden op het land
direct aangrenzend aan de watergang worden verspreid. Klasse 2
baggerspecie mag tot op maximaal 20 meter vanaf de waterlijn verspreid
worden (VenW, 1998).
Hergebruik als bodem en in een werk
De Vrijstellingsregeling grondverzet maakt het mogelijk om in het kader van
actief bodembeheer licht verontreinigde, gerijpte baggerspecie als grond te
hergebruiken, mits de grond een kwaliteit heeft die vergelijkbaar of beter is
met die van de ontvangende bodem. Hergebruik van baggerspecie in werken
is mogelijk volgens de eisen van het Bouwstoffenbesluit. Dit houdt onder
meer in dat de baggerspecie dient te voldoen aan de samenstellings- en
immissiewaarden en terugneembaar dient te zijn.
Verwerken van baggerspecie
Indien het verspreiden van baggerspecie vanwege het gebrek aan ruimte niet
mogelijk of wenselijk is, is het mogelijk de baggerspecie te verwerken tot
bruikbare producten. Er zijn enkele eenvoudige verwerkingstechnieken die
momenteel in de praktijk worden toegepast. Dit zijn:
- zandscheiden;
- rijpen en/of landfarmen;
- koude of thermische immobilisatie.
Het afscheiden van zand uit baggerspecie is de meest toegepaste
verwerkingstechniek. In de praktijk vindt zandscheiding vooral plaats in
sedimentatiebekkens. Afscheiding van zand door middel van hydrocyclonage
(het scheiden van verschillende sedimentfracties d.m.v. een soort centrifuge)
vindt op kleinere schaal plaats. De reststroom bij zandscheiding bestaat uit
het vrijkomende slib dat wordt gestort in een depot.
Het rijpen van baggerspecie wordt voornamelijk toegepast door de
beheerders en onderhoudsplichtigen van regionale wateren. In de praktijk
Eindversie
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wordt rijping en landfarming alleen op kleine schaal toegepast. Onderzoek
naar de toepasbaarheid van gerijpte baggerspecie als ophoogmateriaal voor
de wegenbouw heeft aangetoond dat dit in beginsel mogelijk is. De
benodigde ruimte voor rijping en landfarming is in veel gevallen een knelpunt
voor toepassing van deze technieken
Koude immobilisatie is een techniek voor het immobiel maken van
verontreinigende stoffen in baggerspecie. Door verharding en inkapseling in
slecht doordringbare bindmiddelen wordt uitloging van verontreinigende
stoffen sterk verminderd. Bruikbare eindproducten van koude immobilisatie
zijn grond en granulaat. Bij thermische immobilisatie wordt de baggerspecie
zodanig verhit, dat verontreinigende organische stoffen worden verbrand en
metalen worden vastgelegd. Bruikbare eindproducten van thermische
immobilisatie zijn kunstgrind, kunstbasalt en baksteen.
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Bijlage X

Complete visstek
Een complete visstek kan als volgt worden vormgegeven.
Het oevergedeelte
Vanaf de parkeerplaatsen loopt een voetpad naar de waterkant. Langs de
waterkant ligt een visstoep of vissteiger, van tenminste 15 meter lengte en 2
meter breedte, waar vanaf door 3 à 4 sportvissers gevist kan worden. Door
het gebruik van planken met groeven erin of door het ruw maken van
planken, bijvoorbeeld door het gebruik van bitumen met daarover
schelpengruis, wordt uitglijden op natte planken van een houten vissteiger
voorkomen (LNV, 1990). Bij een hoge oever dient de visstoep of vissteiger
goed bereikbaar te zijn door middel van verharde traptreden. Opgaande
beplanting rond (delen van) de visstek geeft extra beschutting aan de
visser(s) en om zwerfvuil te voorkomen zijn vuilnisbakken geplaatst.
Het watergedeelte
Ten behoeve van vis en visser is het water ter hoogte van de visstek tot
tenminste 20 meter aan beide zijden verdiept tot minimaal 1,5 à 2 meter. De
bagger die hierbij vrijkomt kan, indien niet vervuild, worden hergebruikt
elders. De baggerwerkzaamheden worden, om schade aan de visstand te
beperken, zoveel mogelijk in de wintermaanden uitgevoerd. Water- en
oevervegetatie bevinden zich aan weerskanten van de visstoep.
Bereikbaarheid en parkeergelegenheid
De ligging van een complete visstek dient met zorg gekozen te worden. Om
een goede bereikbaarheid te waarborgen worden de visstekken bij voorkeur
langs bruggen en verharde wegen aangelegd. De meeste vissers gebruiken
namelijk de auto als vervoermiddel naar het viswater. Het is van belang dat
parkeervoorzieningen het landschap niet mogen ontsieren. De afstand tot de
visstek moet zo kort mogelijk zijn. Er dienen bij de complete visstek
tenminste 4 parkeerplaatsen aangelegd te worden. Daarnaast zijn enkele
stallingsmogelijkheden voor (brom)fietsen gewenst. De grootte van de
parkeerplaatsen is afhankelijk van de gebruikers. Voor de complete
visstekken, dienen parkeerplaatsen tenminste 2,5 meter breed en 5 meter
lang te zijn.
Onderhoud
Naast de aanleg van een visstek moet ook aandacht worden besteed aan het
onderhoud van de stekken. De oevervegetatie dient periodiek te worden
gemaaid en de vuilnisbakken geleegd. Voor het watergedeelte geldt dat de
waterdiepte gecontroleerd moet worden (bijvoorbeeld 1 keer per 2 jaar) en
indien nodig opnieuw gebaggerd moet worden. Diepere plekken zullen bij
aanwezigheid van een sliblaag sneller dichtslibben en daarmee hun functie
voor vis en visser verliezen. Voor de ingebruikname van de visstek dient te
worden bepaald wie verantwoordelijk is voor het reguliere onderhoud van de
visstek.

Eindversie

© 2003 OVB / Visserijpool Reeuwijkse Plassen

113

- Visstandbeheerplan Reeuwijkse Plassen 2003 - 2013 -

3-12-2003

© 2003 OVB / Visserijpool Reeuwijkse Plassen

114

- Bijlagen -

Bijlage XI Eisen van mindervalide en gehandicapte
sportvissers
Mindervalide en gehandicapte sportvissers kunnen tot verschillende
sportvisserstypen behoren. Wat betreft de eisen en wensen die zij aan de
visplek stellen, komen deze grotendeels overeen met de eisen en wensen
per sportvisserstype. Echter, afhankelijk van de mobiliteit en handicap van de
minder validen en gehandicapten stellen zij, als persoon, specifieke eisen
aan de waterkant. Een korte opsomming van de eisen en wensen staat
hieronder genoemd. Een nauwkeurigere beschrijvingen en tekeningen van
verharde visplaatsen, vissteigers als ook materiaal, aanlegmethoden etc.
staan uitvoerig beschreven in: ‘Sportvisserij door gehandicapten en ouderen’
van de NVVS (NVVS, 1995).
Openbaar vervoer
• Ontsluiting door openbaar vervoer.
• Afstand halte-visplaats maximaal 50-100 meter.
Parkeergelegenheid
• Afstand parkeerplaats-visplaats: maximaal 50-100 meter. Voor rolstoel
maximaal 50 meter.
• Afmeting parkeerplaats: 3,50 meter breed en 5 meter lang.
• Parkeerplaats van gesloten verharding.
Trottoiroprit
• Minimale breedte: 0,90 meter.
• Maximale helling 1:6.
• Niveauverschil maximaal: 0,10 meter.
Toegangsweg
• Goed bereikbaar, geen obstakels.
• Materiaal: gesloten verharding (geen klinkers, trottoirtegels).
• Breedte toegangsweg: 1,20 meter.
Toegangsweg (hellend)
• Helling niet steiler dan 1:20, niet langer van 9 meter.
• Steenslag, roodsplit ed. niet gebruiken.
• Langs toegangsweg een leuning (hoogte maximaal 0,83 meter).
• Trappen in talud verwerken (breedte 1,20 meter) (niet geschikt voor
rolstoelen).
Situering/constructie
• Bij voorkeur aan de zuidwestoever van het viswater.
• Zichtbaar voor passanten en/of in nabijheid van andere visplaatsen.
• Waterdiepte: minimaal 1,50 meter.
• Gemiddeld waterpeil ten hoogste 0,30 meter onder maaiveld.
• Gesloten verharding of houten vloer (geen klinkers, trottoirtegels).
• Houten vloer bewerken tegen gladheid (bitumen, schelpgruis).
• Afmeting oeverstrook: tenminste 2,50 meter lang en minimaal 1,50 meter
breed.
Eindversie
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Veiligheid
• Aanbrengen van stootbalken.
• Op stootbalken een hekwerk bevestigen (hoogte 0,45 meter).
Verdere voorzieningen
• Aangepast toilet (maximaal 50 meter van visplek).
• Schuilgelegenheid (maximaal 50 meter van visplek).
• Goede lokale bewegwijzering naar aangepaste visplek.
• Geen hindernissen.
• Evt. telefooncel (maximaal 50 meter van visplek).
Watertype
Vist voornamelijk in wateren in woonomgeving.
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Bijlage XII Natuurcompensatie in
Broekvelden/Vettenbroek
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