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Waterbeheerenvis:eenvisieop
hetGeldersrivierengebied
R E M C O S C H R E U D E R S , TAUW

investeert overigens welalenkelejaren in de
aanlegvannatuutvriendelijke oeverzones.
Dewaterhuishoudkundige situatie en het
gehanteerde beheer hebben tot gevolgdat de
visstanden in het tivierengebied meestal
worden gekenmerkt dooi algemene, weinig
ktitischevissootten.Vissoorten die ktitisch
zijn ten aanzien van hun leefomgeving en
vroeget veelvuldigvoorkwamen,zoalsde
kroeskarper (poldcrwater)en het bermpje
(beken),staan in demeeste watersystemen
stetkonderdruk. Gesteldkan worden dat de
van oudsher kenmerkende visstanden in het
Geldets tivierengebied sterk zijn aangetast
door menselijke beïnvloeding en opde meeste
plaatsen mogelijk zelfs zijn vetdwenen.

MARJOKE M U L L E R , WATERSCHAP RIVIERENLAND

Van watersystemen naar
viswatertypen

PLM DE KWAADSTENIET, TAUW

In opdracht van Waterschap Rivierenland eninsamenwerking nierSportvissenjBelang Gelderland
heeftTauw eenvisieopgesteld voorviswatersystemen in het GeldersRivierengebied.Aanleiding hiervoorvormde het besefvan hetwaterschap dat bij het zorgdragen voorduurzame aquatischeecosystemen o'o'lcaandacht dient teworden besteed aan devisstand. Devraaß tecs echterhoeom tegaan met
visenvismigratie in watersystemen. Ecologische doelstellingen sporen immers lang niet altijd met
waterhuishoudkundige en andere belangen. De opgestelde visiegec/t het waterschap een instrument
om deplaats van vis in het waterbeheergestalte tegevcn.
Het Waterschap Rivierenland is verantwoordelijk voor het waterkwantiteits- en
waterkwaliteitsbeheer in het gebied dat is
weergegeven in afbeelding 1.Het iseengtoot
gebied met een grote verscheidenheid aan
watertypen. Beek-en bronsystemen komen
voor in het uitetste oosten van het gebied bij
Groesbeek en Beek-Ubbergen. DeBenedenLinge,het ongestuwde deel van deLinge van
Geldermalsen tot Gorinchem, iseen rivier met
dedaarbij behorende morfologie en meandering. In het Gelders rivierengebied ligt binnen- en buitendijks een groot aantal wielen,
kolkenen strängen -overblijfselen van vroegeredijkdoorbraken en de 'buitengesloten' rivierendynamiek. Het overgrote deelvan de wateren in het gebied betreft polderwateren,
onderverdeeld inA- en B-watergangen. Weteringen vormen deaan- en afvoerroutes van
rivieren naar polders en omgekeerd. Degrote
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rivieren zijn in het project buiten beschouwing gelaten.
In het poldergebied ishet watetkwantiteitsbeheer vooralgericht opde agrarische
gebruiksfunctie. Het peilbeheer,deaan- en
afvoersituaties, de inrichtingen het beheet en
onderhoud zijn primair afgestemd op deze
functie. Het gebied wordt gekenmerkt doot
een veelheid aan stuwen engemalen voor inen uitlaat van water.Zowel in dezomer- als in
dewinterperiode (nachtvotstberegening)
wordt veelwater uit deMaas,Waal,Nederrijn/Leken Lingeingelaten.Daatdoor isin de
poldergebieden nauwelijks sprake vangebiedseigen water. Dewaterkwaliteit in de poldergebieden wordt doordeaanvoer van rivierwater
vrijwel volledig bepaald door (meestal) voedselrijk, gebiedsvreemd water. Het ondethoud
van de polderwateren en wetetingen isover
het algemeen etg intensief Het waterschap
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Het definiëren van viswatettypen is
gebiedsspecifiek en daardoor maatwerk. Deels
isaangesloten bij bestaande viswatertyperingen, deelszijn op basis vandekenmerken van
waterlopen nieuwe viswatertypen opgesteld.
Ook nieuwe inzichten in het vootkomen van
visstanden in specifieke watettypen/omstandigheden zijn niet uit het oogvetloten.
Rekeninghoudend met degenoemde aspecten
isvoor het Geldets rivierengebied onderscheid
gemaakt in zesviswatertypen:smalle en brede
polderwateren, smalle en brede sttomende
wateren en diepeen ondiepe geïsoleerde wateren (ziekader op pagina hiernaast). Hietmee
zijn de meeste oppetvlaktewateren in het Gelders rivierengebied in te delen.

Visecologische visie

HetGeldersrivierengebied.

Bommelerwaard

Deverschillende watertypen herbetgen
velschillende visstanden. Om de wensen ten
aanzien vanvisstandenen vismigratie te kunnen vaststellen zijn in eetste instantie zogeheten gebiedsspecifieke viswatertypen gedefinieerd.Hierbij zijn wateten ingedeeld op basis
van vooreengebied typetende watettypen en
daarin (potentieel) voorkomende visgemeenschappen. Belangrijk daarbij zijn kenmetken
alsdimensies,hydrologie,sttoming en morfologie van waterlopen. Ook isrekening gehouden met de(potentieel)aanwezige visstand en
histotische visstandgegevens.

Uitgaande van deonderscheiden viswatertypen zijn visecologische streefbeelden opgesteld voor het gebied.Eenstreefbeeld bestaat
uit een beschrijving van een visstand, een kenschets van de na testteven toestand van het
water (waterkwaliteit, inlichting, stroming,
vegetatie) en beeldmatetiaal (ziekadetop pagina 34).Voor het Gelders rivierengebied zijn per
viswatertype voor twee ambitieniveaus streefbeelden uitgewetkt: een basis-en een streefniveau.Het basisniveau ishet streefbeeld dat in
principe in elkewaterloop wordt nagestreefd.
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Gedefinieerde viswatertypen voor het
Gelders rivierengebied
Bijde indeling van viswatertypen isrekeninggehouden met dein het Gelders rivierengebied
voorkomendewatertypen envissoorten.Daarnaast iswaar mogelijk aangesloten bij bestaande
typeringen. Bewust isonderscheidgemaakt tussen vissoorten.Daarnaast iswaar mogelijk aangesloten bij bestaande typeringen. Hierbij isbewust geen onderscheid gemaakt tussen viswatertypen van landelijke en stedelijke gebieden.Voor het voorkomen vanvisgemeenschappen is
dit onderscheid ingrote lijnen namelijk niet relevant.
Stromendwater
Eenbelangrijk kenmerk van het viswatertype 'stromend' isdat demorfologie van de waterloop
in belangrijke mate door stroming onder natuurlijk vrij vervalisgevormd. Viswatertypen:
• stromend smal (bovenbreedte waterlopen minder dan vijfmeter)
• sttomend breed (bovenbreedte waterlopen meer dan vijf meter)
Geïsoleerdwater
Geïsoleerde wateren hebben doorgaans geringebeïnvloedingdoor externefactoren. Geïsoleerdediepewateren (dieper dan zesmeter) hebben eenspecifieke visstand dieveroorzaakt wordt
door temporele stratificatie en voedselomstandigheden. Vandaar dat onderscheid wordt
gemaakt naar deondiepe endiepegeïsoleerde wateren. Viswatertypen.'
• geïsoleerd ondiep (diepte minder dan zes meter)
• geïsoleerd diep (dieptemeer dan zes meter)
Polderwater
Hoewel onderscheid wordt gemaakt tussen brede ensmalle polderwateren ishet vaak belangrijk om dewatersystemen inpolderszoveel mogelijk alsééngeheel te beschouwen. Maar soms
ook niet.Isolatiekangewenst zijn vanwege specifieke kwaliteiten/vissoorten die bij het verbindenvan wateren kunnen verdwijnen. Viswatertypen:
•
•

polder smal (bovenbreedte waterlopen minder dan vier meter)
polder breed (bovenbreedte waterlopen meer dan viermeter).

Het streefniveau wordt nagestreefd alsaan een
(deelvan een)watersysteem een natuurfunctie
istoegekend,een (deel van een) watersysteem
vanuit visecologisch oogpunt hoge potenties
bezit ofmet een geringe inspanning (kostenbaten)aan deeisen van een veeleisende visgemeenschap tegemoet kan worden gekomen.
Destreefbeelden geven richting en handvatten aan de na testreven visstand en aan de
daarbij behorende roestand van her watersysreem,qua inrichting en beheer.Zegeven
echter niet aan hoeomgegaan moet worden
met bijvoorbeeld vismigratie en inpassing en
prioritering van visgerichte maatregelen.Veel
vissoorten maken gedurende verschillende
levensstadia gebruik van verschillende leefgebieden,dievaak tevinden zijn in verschillende
(vis)watertypen. Door watersystemen te benaderen vanuit deeisen van een visstand ontstaat
een visieopgewenste samenhang enop het
gewenste functioneren van watersysremen
voor vissen,oftewel: het functioneren vanviswatersystemen. Daarbij wordt over de grenzen
van watersysremen en viswatertypen gekeken:
een viswatersysteem kan meerdere viswatertypen omvatten. Voordeviswatersystemen van
het Gelders rivierengebied iseen strategie
opgezet vanuit de theorie van de visscan (zie
H 2 0 nt. 24uit 2001). Devisscan benadert vismigratie(problematiek) vanuit de kwaliteitsen kwantiteitseisen (omvang en samenhang)

aan viswatersystemen. Opgrond van inzicht in
dezeeisen en een beschrijving van de historischeen huidige siruarie isvoor het Gelders
rivierengebied een aantalgewenste relaties
tussen viswatersystemen geanalyseetd en
beschreven:polderwateren -grote rivieren, de
Linge-grote rivieren,deLinge- weteringen,
weteringen -(systemen van)poldersloten en de
relaties binnen systemen van weteringen en/of
poldersloten.
Destreefbeelden en destrategie,die samen
de visievormen, bieden het Waterschap Rivierenland houvast bij het realiseren van duurzame,gebiedsspecifieke visstanden in het gebied.
Uitwerking van de visiein concrete inrichtingsplannen iseen kwestievangebieds-of
watersysteemgericht maatwerk. Indevisie zijn
enkelealgemene knelpunten per viswatertype
benoemd. In smalle polderwateren blijken met
name het onnatuurlijke peilbeheer en een
gebrek aan structuur en variatie het bereiken
van het streefbeeld in dewegtestaan. In
ondiepegeïsoleerde wateren vormen eutrofiëring en herontbreken vandiepere plaatsen de
belangrijkste knelpunten. Voordeze knelpunten zijn inde'Visie viswatersystemen
GeldersRivierengebied' algemene oplossingsrichtingen aangedragen. Indevisiezijn tevens
richtlijnen opgenomen voor peil-en maaibeheeren deaanlegvan visvriendelijke
oeverzones.Hiermee biedt devisieeen kader

voor het waterschap om bij planvotming,
(her)inrichting en beheer van watersystemen
rekening tekunnen houden met wensen
vanuit 'vis'.
Vooreen aantalgebieden, waaronder de
benedenloop van deLinge,zijn op basis van de
streefbeelden en degewenste samenhang met
andere watersystemen deknelpunten opgespoord enzijn de oplossingen hiervoor (inclusiefprioritering) aangegeven. Hierbij werd
duidelijk waar barrières voor vis opgeheven
dienen te worden en,minstens zo belangrijk,
waar dit niet relevant ofnoodzakelijk is.Zo
kunnen praktische vragen als:'is een vispassage bij dit gemaal ofdezestuw nodigofzinvol?'
voorhet Gelders rivierengebied nu vanuit een
heldere visie worden beantwoord. Ook isaangegeven waar dekwaliteit van de vishabitat
verbeterd dient teworden.Veelalbetekent dit
meeliften met geplande projecten ter verbeteringvan de(ecologische) kwaliteit van wateren,bijvoorbeeld in het kader van realisatie
vanecologische verbmdingszoncs.

Het belang van visie op vis voor
waterbeheerders
Waterbeheerders krijgen in toenemende
mate temaken met visen visstandbeheer.
Enerzijds heeft dit temaken met de huidige
wet- en regelgeving,zoals de Europese Kaderrichtlijn Water, deHabiratrichtlijn, de
Natuurbeschermingswet en de Flora- en Faunawet,diedewatetbeheerder in planvorming
en operationeel beheer vragen aandacht te
besteden aan de vissoorten en visgemeenschappen die in hun watersystemen voorkomen.Ook planvorming ten aanzien van 'natte'
ecologische verbindingszones en ontwikkelin-

Grotedrooglegging tenbehoevevanontwateringinde
winter leidtsomjtotzeerongunstigeomstandighedenvoor
vissen:ondiepenkaal(foto:WaterschapRivierenland).
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geninhetwaterbeheer vragenomeenvisie
vanuitvisecologischoogpunt.Anderzijds
brengteentaakvanwaterbeheerders,hetstrevennaar'duurzameaquatischeecosystemen',
eenverantwoordelijkheidmetzichmeeten
aanzienvanvissenenwordthetsteedsduidelijkerdarvisgemeenschappeneengoede
graadmeterzijnvoorhet(globaal)beoordelen
vandeecologischetoestandvanwatersystemen.Ineenvisecologischevisie
omschrijft eenwaterbeheerder hoeomgegaan
wordtmetbovengenoemde aspecten.
Eenvoorbeeld:derelatiemetdeEuropese
KaderrichtlijnWater.Indezerichtlijn wordt
devisbiologischecomponentvaneenwatersysteembestempeldalséénvandekwaliteitselementenvoordeklassenindelingvande'ecologischetoestand'vanwatersystemen.
Visecologischestreefbeelden kunnenonder
anderebijdragen aanhetinvullenvandekernbegrippen'onverstoordestaat','typespecifieke
soorten'en'verstoring/antropogene invloed'
vandeKaderrichtlijnWater.Mogelijk zullen
ook'referenrieomstandigheden' deelsbepaald
kunnenwordenaandehandvan(gegevens
over)visgemeenschappen.Ineenvisecologischevisievoorwatersystemen kunnen bovenstaandebegrippengebiedsgericht wordenuitgewerkt.Ditgeldtvoorrivieren,bekenen
sommigegeïsoleerdewateren.Voorpolderwateren,weteringenenstadswateren,volgensde
Kaderrichtlijn Watervallendonder'sterkveranderdeofkunstmatige waterlichamen',biedt
eenaanpakzoalsinditartikel isbeschreven
aanknopingspunten voorbeschrijvingen van
visbiologischekwaliteitselementen voorhet

niveauvanhet'ecologischpotentieel'van
watersystemen.
Daarnaastbiedteenvisieeenkadervoor
ontwikkelingen binnenhet waterbeheer.
Reconstructie,Waterbeheer 2teeeuw,natuuronrwikkeling,stedelijkewaterplannen, nieuwbouwenrenovarievankunsrwerken;zomaar
enkelevoorbeeldenvanontwikkelingendie
kansenbiedenomvispopulatiesenvisgemeenschappen binnenwatersystemen positiefte
beïnvloeden.Eenvisecologischevisiegeeft aan
hoebijdergelijkezakenenprojecten rekening
gehoudenkanwordenmetvisenhoewellicht
'werk-met-werk'gemaaktkanworden.Een
visieopviswatersystemengeeft tevensdewensenvaneenwaterbeheerder weertenaanzien
vanhetvisstandbeheer. Hierdoorbiedtheteen
kaderaanvisrechthebbendesport-enberoepsvisserijorganisaties ingebiedendienietonder
eenVisstandbeheercommissie vallen.Maarook
inomgekeerderichringbiedteenvisievoordelen.Metbehulpvaneenvisiekan bijvoorbeeld
eenafweging wordengemaakt indeuitvoeringvandooreenvisstandbeheerdervoorgesteldemaatregelen.Samenwerkingtussen
watet-envisstandbeheerders kanzoeengoede
basiskrijgen,zekeralsbijhetopstellenvaneen
visiealafstemming plaatsvindt.VoorhetGeldersrivierengebied ishetstrevenomde
samenwerkingtussenwater-envisstandbeheetmetSpottvisserijBelangGelderlandopte
pakken,opbasisvandeopgesteldevisie.

beheerplan.Eenvisiebenadertwatersystemen
opeenhogerabstractieniveau.Deaandacht
spitstzichniettoeopafzonderlijke wateren,
maaraandehandvanviswatertypenenstreefbeeldenwordteenstrategieontwikkeldvoorhet
creërenenhandhavenvankenmerkende,duurzamevisstandenineenrelatiefgrootgebiedmet
verschillende,aldannietsamenhangende
watertypenen-systemen.Methetopstellenvan
eenvisecologischevisieopwatersystemen krijgenwaterbeheerderseeninstrument inhanden
waarmeederolvanvissenineen(deelvaneen)
beheersgebiedduidelijkwordtgemaakt.
Deopgesteldevisieopviswatersystemen in
hetGeldersrivierengebied biedthetWaterschapRivierenlandeeninstrument omonderbouwd,opsamenhangende wijze,tewerken
aanduurzamevisgemeenschappen inde
watersysremen.Eenvisiezoalsisbeschrevenin
ditartikelisbedoeldalseendocumentdatniet
indebibliotheektevindenis,maardatdichtbijophetbureaumoetliggen.Wet-enregelgevingdwingttotnadenken. Ontwikkelingen
gaansnel.Dekomendejarenzullenzichnaar
verwachtingvelekansenvoordoenomiets
extra'stedoenvoorvis.HetWaterschap
Rivierenlandiseropvoorbereid.
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Voorbeeldvaneenstreefbeeld uitdeVisieviswatersystemenGeldersRivierengebied'.
Viswatertypepolderwater, smal

Streefbeeld 'Bittervoorn -Grote modderkruiper'
ambitieniveau:
streefniveau.
watertype:
polderwateren smal(smallerdanviermeter).
kenmerkende waterenin hetGelders rivierengebied:
dichteslotenpatronen (A-enB-watergangen)meteengoedewaterkwaliteit.
indicatorsoorten:
bittervoorn,grotemodderkruiper(foto's:OVB).
dominante soorten:
ruisvoorn,zeelten(jonge)snoek.
begeleidende soorten:
onderanderekroeskarper,aal,drie-entiendoornigestekelbaars.
natestrevenaaneengesloten wateroppervlak:
vijfhectare.
Kenschets:
Hetstreefbeeld 'bittervoorn -grotemodderkruiper'betreft slotenstelselsmeteengoedewaterkwaliteit.Deoeverszijnvanwegehet landbouwkundiggebruikveelalsteil,maatwelvoorzienvaneenzeerondiepezone(plas-drasberm).Algenbloeitreedtnietopenhetdoorzichtbedraagt0,50-1,00
meter.Enkelediepereplaatsen(tottweemeterdiep)moetenbereiktkunnenwordeninverband metoverwinteringbijijsvorming.Diepereplaatsenzijn noodzakelijk ombijijsbedekkingvissterftes (zuurstofgebrek doorafbraak vanbodemmateriaalenbeperkteproductie)tevoorkomen.Het
waterstandsverloop isgedurendeeenjaar nietgroterdan0,25meterenisbijvoorkeurnaruurlijk. Degrotedichtheideenwater-enoeverplanten
(meerdan60procent)isbelangrijk voor(jonge)snoek.Snoekgebruiktdezeslotenalspaaiplaatsenopgroeigebied.Hetonderhoudenbeheervande
waterenvandittypezijnafgestemd opdevisstand.Dithoudtindatonderhoud bijvoorkeurplaatsvindt inhetnajaar.Rodelijstsoorten alsbittervoornengrotemodderkruiper kunnenplaatselijk relatiefveelvoorkomen.Bittervoorns leggenhuneiereninzoetwatermosselsenzijnvoorde
voortplantingdusvandezemosselsafhankelijk. Degrotemodderkruiper zeteierenvooralafop(restenvan)waterplanten.Dewaterbodem heeft
vanwegedeaanwasvanplantenresten meestaleen(schone;klasseoof1)modderlaag.
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