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groot deel vaneen(deel)populatie of leeftijdsklassevaneensoort betrokken5'.
Onvoldoende kwantiteit en

kwaliteit
Vrije migratie vanviswotdt inveelpolder-en boezemwateren belemmerd doorde
aanwezigheid vanstuwen engemalen.Veel
vispopulaties zitten 'opgesloten' in peilgebieden van(te)geringe omvang.Deze isolatiekan
(bij calamiteiten) leiden totaantasting vanvispopulaties. Inhetergste gevalkaneen soott
zelfs lokaal uitsterven.
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Vismigratie isalsindsdederdeNota waterhuishouding m i vandethema'svan liet integraal waterbeheer inNederland. Vissen zijn onmisbare schakels inaquatische ecosystemen eudienen danrom te
worden betrokken bij liet integraal waterbeheer. Deaandacht voorvismigratie heeftzich totoplieden
voornamelijkgerichtop hellende, vrij afwaterendegebieden en laterookopdeovergangen van zout
naar zoet enomgekeerd. Indezegebieden zijn vismigratievoorzieningen metsuccesaangebracht11.In
depolder- en boezemwateren isvismigratie totopheden echter oudcrbeliclitgebleveu.
Om dekennis over visstanden en vismigratie in polder- en boezemgebieden toegankelijk en toepasbaar temaken heeft Tauw onderzoek verricht2'. Deonderzoekers wilden
antwoord opdevolgende vragen:
Welkevormen vanmigratie vertonen de
verschillende inheemse vissoorten in polder-en boezemwateren?
Welke kenmerken heeft het migratiegedrag?

meer detrek vanen naar paai-en overwinteringgebieden in respectievelijk voor- en najaar.
Andere vormen vanmigratie zijn dagelijkse
verplaatsingen vanvissen,het wegvluchten
voor ongunstige omstandigheden, het uitbreiden vanhetleefgebied vanvissoorten en
het uitwisselen tussen (deel)populaties.
Migratie vanvisheeft alsvoornaamste kenmerk daterindemeeste gevallen sprake isvan
massale,stootsgewijze trek. Hierbij iseen

Wat isdenoodzaak vanvismigratie in polder- en boezemwateren?
Welkeeisen stelt hetaandeinrichting en
het beheer vande watersystemen?

De kwaliteit vanhetleefgebied iseveneens
vaak onvoldoende doordemonotone inrichting vanwaterlopen, devoedselrijkdom van
het water enhetveelalopagrarische belangen
afgestemde peil-enmaaibeheer.Hetgevolgis
dat water- enoeverplanten inveelpolder- en
boezemwateren schaars ofafwezig zijn. Veel
vissoorten zijn voor hun voortplanting enhet
opgroeien echter afhankelijk vandeaanwezigheid van(destructuur van)vegetatie.Vooral
soorten dieafhankelijk zijn vanhelder, structuurnjk water moeten vaakgrote afstanden
afleggen omgeschikt habitat tevinden. Door
versnippering vanhetpotentiële habitat isdit
in veelgebieden metofnauwelijks mogelijk,
met alsgevolg achteruitgang en verdwijnen
van deze soorten.
Dehierboven beschreven aantasting en
isolatie van(deel)leefgebieden vanvis(ecotopen) zijn aanteduiden alsversnipperingsproblemen (zieafbeelding 1).Deaanwezigheid is
uit tedrukken indekwaliteit en omvang
ervan.Debereikbaarheid vande benodigde
ecotopen wordt bepaald doordeafstand tussen
ecotopen endeaanwezigheid vanbarrières.

Aspectenvon versnipperingvanhetleejjjebiedvanvissenmpolder-enboezemwateren.

Versnippering
Met behulp vandeverzamelde kennis isde
zogeheten visscan ontwikkeld. Ditiseen
methode waarmee knelpunten enkansen met
betrekking tot vismigratie in poldcrwatcren
snel tetraceren zijn enwaarbij oplossingsrichtingen worden aangegeven omknelpunten op
te heffen. Inditartikel wordt ingegaan opde
ontwikkelde methodiek (visscan) voor vismigratie in polder- en boezemwateren endetoepassing daarvan m bemalinggebied Niervaert.

Aanwezigheid ecotopen

Omvang

Tabel i:

Vismigratie
Vismigratie betreft alle verplaatsingen van
vissen dievanbelang zijn voor het duurzaam
voorkomen vanvissoorten envisstanden.De
belangrijkste vorm vanverplaatsing isseizoensgebonden migratie. Bijvissoorten van
polder- enboezemwateren betreft dit onder

Kwaliteit

Bereikbaarheid ecotopen

Afstand

Barrières
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Ambitieniveauwater-/visstandbeheerder
(viswatertype)

Ruisvoorn-snoek * 1.
B Voedselarm

Inventarisatie onderzoeksgebied: omvang,
inrichting, beheer peilvakken/deelsystemen

Programma van eisen

Benodigd habitataanwezig?

Nee: knelpunten

1

Oppervlakte

Waterkwal.
verbeteren

Voedselrijk

Aft). 2:

Viswatertypenvanondiepestilstaandewateren,gerangschikt
naarvoedselrijkdom (bron:OVB)

Eisen aan beheer van watersystemen

Aft), y.

Deeisen diede in polder- en boezemwateren voorkomende vissoorten stellen aan leefgebied en migratie,zijn opgrond van literatuuronderzoek in beeld gebracht. Vanwege de
diversiteit aanvissoorten in polder- en boezemwateren zijn niet allevissoorten hierbij
onderzocht. Gewerkt ismet detypologie van
deOrganisatie terVerbetering vande Binnenvisserij (OVB)voor ondiepe,stilstaande wateren (zieafbeelding 2).Voordevier viswatertypen isvoedselrijkdom de belangrijkste
differentiërende factor. Het ruisvoorn-snoek
viswatertype staat voor een voedselarm systeem, met een groot doorzicht en veelvegetatie. Het brasem-snoekbaars viswatertype is het
andere uiterste:een voedselrijk systeem met
een geringdoorzicht en zeer weinig vegetatie.
In feite worden met de viswatertypen vier
ambitieniveaus geschetst voor waterbeheerders.Tevens heeft het hanteren van dezesystematiek als voordeeldat wordt uitgegaan van
een ecosysteembenadering2!.
Voor ieder viswatertype zijn tweegidssoorten geselecteerd, die èn representatief zijn
voor het viswaterype èn/ófgevoeligzijn voor
versnippering van hun leefgebied (zietabel1).
Vanelkegidssoortzijn deeisendiedeze
stelt aan habitat en migratie bepaald.Voorelk
viswatertype iszoeen programma van eisen
opgesteld. Eenbelangrijk onderdeel daarbij
was het formuleren van eisen ten aanzien van
debenodigde oppervlakte aan leefgebied en
maximaal overbrugbare afsranden voor vissen.
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Oppervlakte
vergroten

Barrières
opheffen

1

Eisen aan inrichting van watersystemen

Visscanvooranalyseenaanpakvan devismujratieproblemanek inpolder-enboezemwateren.

Visscan
Eisen en ambities

1

Fysiek habitat
verbeteren

Opgrond van deeisen iseen stappenplan
ontwikkeld voor deanalyseen aanpak vanvismigratie in polder- en boezemgebieden. Dit
stappenplan kreegde naam visscan. Demethodiek voordezevisscan isschematisch weergegeven in afbeelding 3.
Devisscan start met de keuze van het
ambitieniveau (viswatertype) door de
betreffende water- en/ofvisstandbeheerder. De
keuze kan worden ingegeven door de functie
dieaan een water is toegekend, door aanwezige
kwaliteiten ofjuist door beperkingen.
Aanieder ambitieniveau is,zoals eerder
beschreven,een programma van eisen gekoppeld. Dit wordt geconfronteerd met een inventarisatie van een onderzoeksgebied. Bij de
inventarisatie worden onder meer de omvang
van peilvakken, het gevoerde maai- en peilbeheer, aanwezige vegetatie, water- en waterbodemkwaliteit in beeldgebracht. Uit de confrontatie van het programma van eisen met de
inventarisatie kunnen knelpunten voortvloeien.Hier wordt onderscheid gemaakt tussen
knelpunten met betrekking tot kwaliteit en
knelpunten ten aanzien van de oppervlakte
van een waterloop ofwaterlopenstelsel.De
kwaliteitvandeleefomgeving vandevis wordt
vergroot door de waterkwaliteit te verbeteren
en/ofdoor het verbeteren van het 'fysiek habitat' van vissoorten (aanleg natuurvriendelijke
oevers,overwinteringplaatsen, paaiplaatsen).
Problemen met betrekking tor oppervlakte aan
leefgebied kunnen worden opgelost door middelvan oppervlaktevergroting en door het

opheffen van barrières.Alsgeen knelpunten
bestaan, dient het beheer van het watersysteem te worden afgestemd op het handhaven van de huidige situatie.
Deglobaleoplossingsrichtingen zijn in de
visscan verder uitgewerkt in gedetailleerde
ingrepen. Daarbij wordt onderscheid gemaakt
tussen ingrepen in het beheer en ingrepen in
deinrichting van waterlopen. Ookworden in
devisscan mogelijkheden voorcombinatie met
andere (waterhuishoudkundige) ingrepen in
beschouwinggenomen. Dit biedt kansen om
'werk met werk'te maken.Hierbij kan bijvoorbeeld gedacht worden aan het verflauwen van
oevers ten behoevevan waterretentie.

Case bemalinggebied Niervaert
In samenwerking met waterschap Land
vanNassau heeft Tauw,met behulp van devisscan,de vismigratieproblematiek in bemalinggebied Niervaert onderzocht4).Dit zeekleigebied ligt in het noordwestelijke deel van
Noord-Brabant (zieafbeelding 4).
Het waterschap heeft gekozen voor het
ambitieniveau van het snoek-blankvoornviswatertype. Dezekeuze isgebaseerd opde functiealsecologischeverbindingszone van de
Aalskreeken het agrarischegrondgebruik in
het gebied.
Knelpunten voorvismet betrekking tot de
kwaliteit van waterlopen zijn het onvoldoende
doorzicht van het water engebrek aan wateren oevervegetatie.Dit laatste wordt veelal ver-
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het maaibeheer langsdezewaterlopen afte
stemmen op het ontwikkelen en handhaven
van deze vegetatie.

Geen doel, maar middel

la
Vismigratievoorzieninginverbandmet
beleidenfunctietoekenningen
Diameterduikersvergroten
Barrièresopheffendoorwijzigenpeilbeheer

^

Tauw

9 Réfugiaaanleggen
A / O e v e r s aanpassen
/ \ / G r e n s bemalinggebiedNiervaert

A/b.4

oorzaakt door de aanwezigheid vanzeer steile,
monotone taluds. Deoppervlakte van de aaneengesloten waterlopen en peilvakken is te
klein voor het duurzaam voorkomen van de
geambieerde visstand. Oorzaken hiervan zijn
deopdeling van het bemalinggebied in meerderepeilgebieden door stuwen, de aanwezigheid van smalle,ondiepe waterlopen en de
geringe diameter van sommige duikers.
Devereisteoppervlakte aaneengesloten
leefgebied voor vis kan worden bereikt door
het samenvoegen van peilvakken (door aanpassing van het peilbeheer),het vispasseerbaar
maken van stuwen, het verruimen van waterlopen en het vergroten van dediameter van
enkeleduikers.Degewenste kwaliteit van het
bemalinggebied als leefgebied voor vis kan
worden bereikt door de aanleg van winterecotopen (réfugia) voor vissen, het verflauwen van
oevers,het verbeteren van de waterkwaliteit
(met name reductie van stikstofen fosfor) en
het aanpassen van het maaibeheer. Door de
oevers van enkele waterlopen te verflauwen
kan een voor degewenste visstand benodigde
vegetatie vanoever- en waterplanten tot ontwikkeling komen. Réfugia dienen te worden
aangelegd om vissterfte bij langdurige ijsvorming in winters te voorkomen. Het maaibeheer dient te worden aangepast om ontwikkelingen handhaving van eengezonde vegetatie
mogelijk te maken.
Uit deingrepen die uit devisscan naar
voren komen, dient een selectie te worden

gemaakt. Belangrijk hierbij ishet kiezen van
een set van maatregelen waarbij wordt voldaan
aan deeisen voor kwantiteit en kwaliteit van
het leefgebied van degidssoorten. Een aantal
maatregelen ligt voor hand, omdat ze gemakkelijk en tegen relatiefweinig kosten kunnen
worden genomen (bijvoorbeeld minder rigoureus schonen van waterlopen ofdeaanleg van
natuurvriendelijke oevers op plaatsen waar de
ruimte hiervoor aanwezig is).Andere maatregelen zullen waarschijnlijk pas worden uitgevoerdalskan worden meegelift met andere
ontwikkelingen (vergroten waterdiepte in het
kader van een baggerplan, aanleg van eenvispassagebij renovatie van eengemaal ofstuw,
verbetering waterkwaliteit bij aanpak rioolstelsel).

Vismigratie isgeen doelopzich,maar een
middel om het duurzaam behoud van vispopulaties en visstanden te kunnen garanderen.
Uit decasestudie in bemalinggebied Niervaert
blijkt dat devisscan een waardevol instrument
isvoor integraal onderzoek naar vismigratie in
polder- en boezemwateren. Degevolgde
methodiek levert in korte tijd eengoed overzicht van bestaande knelpunten in praktijksituaties:een tekort aan aaneengesloten oppervlaktewater en onvoldoende kwaliteit van de
wateren als leefgebied voor vis,ofbeiden.De
visscan wordt door waterschap Land vanNassau beschouwd alseen bruikbaar instrument
voor toepassing in depraktijk. Het protocol is
volledigen geschikt vooralgemeen gebruik bij
onderzoek naar vismigratieproblematiek in
Nederlandse polder- en boezemwateren.
Nadere aandacht verdient het verfijnen van
het programma van eisen van de gidssoorten;
met name deoppervlakte-eisen diede verschillendegidssoorten stellen. Met visbiologen zal
hieraan worden gewerkt.
Voordevelenatte ecologische verbindingszones in laagNederland, dewateren met
specifieke natuurfunctie en watersystemen
vanstedelijke uitbreidingen biedt het uitvoeren vaneenvisscan inzicht in denoodzaak en
mogelijkheden voor vismigratie en habitatverbetering.Maar ookdaar waar waterschappen
een basiskwaliteit voorpolder- en boezemwateren nastreven iseen visscan een waardevol
instrument. Doordat vissen aandetop van de
voedselpyramide in oppervlaktewatersystemen staan, isonderzoek naar viseen goede
strategie vooreen praktischeen integrale
benadering van polder- en boezemwateren. «
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Voor het bemalinggebied Nierveart isaanbevolen om in deAalskreek, een waterloop met
dedeelfunctie 'ecologische verbindingszone',
een vismigratievoorziening aan teleggen. Op
dezewijze wordt een verbinding geschapen
voor vissen met meer noordelijk gelegen
waterlopen diedezelfde deelfunctie hebben
(zieafbeelding 4).Ook bijgemaalNiervaert is
een dergelijke voorzieningzinvol om een verbindingmet het Hollandsch Diepte creëren.
Geadviseerd isverder om enkele peilvakken
samen tevoegen ten behoeve van oppervlaktevergroting.Tevens isaanbevolen om langs alle
waterlopen met dedeelfunctie 'ecologische
verbindingszone' oevers (plaatselijk) te verflauwen om ontwikkeling van een duurzame vegetatie mogelijk temaken.Verder isgeadviseerd
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