D O M I N A N T I E VAN ENKELE SOORTEN

Visstandindezoete
waterenherstelt zich
Demaatregelenterverbetering vandewaterkwaliteitinNederland leidttotvoorzichtig herstelvandevisstand indezoetewateren.Nagenoegdegeheleoorspronkelijkevisfaima komt
nogsteedsinNederland voor.Devisstandblijft
welgedomineerddoorbrasem,blankvoorn,
snoekbaars,baars,posenaal.Verdereverbeteringvande waterkwaliteit, uitbreiding van het
aantalvispassagcs, hetherstellenvangeleidelijkezoet-zoutenland-waterovergangen lijken
degarantictebiedendatNederland nietmeer
vissoorten kwijtraakt.
Sommigenunogzeldzamesoorten kunnen weeruitgroeien totlevensvatbare populaties.Ditgeldtookvoordezalmenzeeforel.
Totdieconclusiekomenhet Rijksinstituut
voorVisserij-onderzoek (RIVO)enhetRijksinstituut voorIntegraalZoetwaterbeheeren
Afvalwaterbehandeling (RIZA)inhunrapport 'Visindezoetetijkswateren'.
Ingrepen indenatuurlijke waterhuishoudingendesterk toegenomen belasting
vanhetwater metnutriënten, organische
belastingenmilieu-vieemdestoffen tussen
1950en1990zotgden ersamenmeteenoverbevissingvoordatdevisstand indeNederlandsewateren flink achteruitgegaan is. Het
landschap langsderivierenenplassen werd
eentoniger, dewater-enwaterbodemkwaliteit verslechterdeenvoorvissen ontstonden
steedsmeer migratiebarrières.Delaatste
jaren wordt aandezeproblemen flink
gewerkt.Dewaterkwaliteit gaat langzaam
vootuit,metdeaanlegvanvistrappen verdwijnen dehindernissen inderivierenen
ookindeterugkeer vandediversiteitaan
habitats wordt veeltijd gestoken, onder
meer door nevengeulen aanteleggen.Rijkswaterstaat overweegtdeHaringvlietsluizen
weetgedeeltelijk open testellen,zodatde
zoet-zout water overgangminder abrupt
optreedt.
Debestrijding vandevermestingvande
rivierenenplassen leidt totlagereorganischebelastingenfosfaatgehaltes in vrijwel
allerijkswateren, waardoor onder meerde
zuurstofhuishouding verbetert. Deconditiesvoorhetvoorkomen vanvissenverbeterendaardoor ook.Vooreendaadwerkelijk
herstelvanpopulaties vanspecialistische
vissoorten isditniet voldoende.Hiervooris
eengrootschalige toenamenodigvande

habitatdivetsiteit.Totopheden zijnde
maatregelen opditgebied nog kleinschalig
enwerken zeookopeensterk lokaleschaal.

Hoopvol
Toch wordendelaatstejaren regelmatig
meldingen gedaan vandeterugkeer vanspecialistischesoorten.Dezalmendezeeforel
verdweneninhetmidden vandejaren50
uit RijnenMaasdoordevervuilingvandeze
rivieren endekanalisaties diepaaiplaatscn
onbereikbaar maakten ofvernietigden.Soorten alsrivier-enzeeprik,barbeel,sneep,
rivierdonderpad, fint enelft verdwenen
eveneensgrotendeels ofgeheeluitderivieren,terwijl desteuralveledecennia eerder
verdween.
In hetmidden vandejaren70wasde
Rijn dooreeninternationale roepomsaneringeengroot deelvandeorganischeverontreiniging kwijt. Hetgemiddeld zuurstofgehalte steeggeleidelijk endeminimale
waarden blevenookstijgen, eenheelbelangrijk gegevenvoorvissen.Rond ^75 werden

deeerstezeeforellen weeropdeRijn gesignaleerd.Debestrijding vanderest vande
vervuiling kreegeen belangrijke impulsin
19&6, doordegevolgen vandebrand bijhet
chemisch bedrijfSandozbijBazel,dieeen
grotevissterfte veroorzaakte.
Sinds t5>94 wordtopdrieplaatsen,in
respectievelijk Lek,WaalenMaas,met
medewerkingvan beroepsvissers hetaantal
optrekkende dierengeregistreerden
gemerkt,gedurende tweemaalzesweken
perjaar.Hettotalejaarlijkse aantalvan
gevangen zeeforellen enzalmen (ruim 6join
driejaar) istijdens dedrielaatstejarenop
hetzelfde peilgebleven.Vanzeeforel zijn
inmiddels oppaaiplaatsen inDuitsland vele
malen paaiendevissengezien.Aangetoond
isverderdatookdezalm weergepaaid heeft
inderivierSieg,eenrivierdiebijBonninde
Rijn uitmond.
Verschillende malenzijn gemerktezeeforellen uitNederland teruggevangen in
Duitsezijrivieren enbij eenstuw 30km ten
zuiden vanKarlsruhe,ruim700kmstroomopwaartsvanHoekvanHolland. Ook trekkenzeeforellen deMaasop.Hetpasseren
vandemeeste stuwen inzijrivierenen
beken ismogelijkgeworden doordebouw
vangoedebekkentrappen. Volgens Rijkswaterstaat zietdetoekomst voordezalmen
zeeforeleranno t998veelrooskleurigeruit
dan zetienjaargeleden haddurven
hopen.C

Waterbouwersverlangenmeerdaadkrachtoverheid
DeVerenigingvanWaterbouwers inbagger-.
Kust-enOeverwerkcn(VBKO)zittewachten
opactievandeoverheid. "Wezijn instaatvervuildewaterbodemsnauwkeurigschoon te
maken.InhetKetelmeermogenweonzekunstenvertonen,maarvandevoornemensvan
enkelejarengeledenomdevervuildewaterbodemsinhetheleland krachtig aantepakken,is
nietsterechtgekomen",zegtvoorzitter
W.Lubberhuizen.
VolgensdeVBKO heeft deoverheid alle
kaarten gezetopprestigieuze projecten,
waarvoor hethalveland moet worden
omgespit, terwijl debestaande infrastructuur wordtverwaarloosd.Veelernstige
milieuproblemen blijven liggen, meent
Lubberhuizen."Milieuproblemen diealdan
nieteenvoudigoptelossenzijn enminder
geldvergendanallenieuwegrote werken.
Vervuildewaterbodems kunnen tegenwoordigzonauwkeurig schoongemaakt worden,
dat alleendevervuildelagenbinnen dedecimeter nauwkeurig metminimale vertroebe-

lingvanhetomringende water worden
gebaggerd.Zoblijft hetopslagprobleemvan
vervuild slibzoklein mogelijk".
Lubberhuizen vindt datdemilieu-baggermarkt eendoekje voorhetbloeden
geworden is,eenlozekreetvooroverheidsfolders. "Vervuildewaterbodems liggenweliswaaruithetzicht, maardevervuiling sijpeltweldoornaar hetgrondwater enverspreidtzichovereenveelgroter oppervlak
danbijtijdig ingrijpen nodigzou zijn".De
VBKO-voorzitter vraagtdeoverheidde
moedoptebrengen omde maatschappelijke
weerstand tegen bergingslocaties voor sterk
verontreinigd baggerslibhethoofd tebieden."Zolangvervuilde waterbodemsde
overheid verhinderen hetnodige onderhoudsbaggerwerk tegunnen, blijvende
betreffende vaarwegen ongeschikt voorde
modernebinnenvaart", f
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