Visstandbeheer en waterhuishoudkundig beheer in Overijssel:
samen verder*

Inleiding
Tijdens het opstellen van het provinciaal
waterkwaliteitsplan Overijssel is de vis in
het provinciaal vizier gekomen.
Er ontspon zich toentertijd (ruim vijf jaar
geleden) een vrij principiële discussie over
vastlegging van de doelstellingen water
voor karper- en voor zalmachtigen.
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Kort samengevat ging het om de volgende
vragen:
- Welke belangen worden gediend met
vastlegging van de viswaterdoelstellingen?
- Welke verbetering in de visstand wordt
bereikt op het moment dat de waterkwaliteit verbetert van basiskwaliteit tot
Viswaterkwaliteit'?
- Is het gewenst om gelijktijdig
maatregelen op gebied van waterkwantiteitsbeheer te treffen?
- Wat is de samenhang tussen viswaterdoelstellingen en ecologische doelstellingen?
Deze vragen vormden de aanleiding voor
de provincie Overijssel om de Organisatie
ter Verbetering van de Binnenvisserij
(OVB) opdracht te verlenen tot uitvoering
van onderzoek naar de relatie tussen het
visstandbeheer en de waterhuishouding.
De resultaten van dit onderzoek zijn weergegeven in drie rapporten [1, 2, 3], die
onder eindverantwoordelijkheid van de
OVB zijn samengesteld door het
adviserend ingenieursbureau voor visteelt
en visstandbeheer 'KALA'. Vanwege het
grote aantal betrokken instanties is een
breed samengestelde begeleidingsgroep
ingesteld. In deze groep waren waterschappen, zuiveringsschap, rijkswaterstaat,
dienst ENO en de sport- en beroepsvisserij organisaties vertegenwoordigd.
Eerder in dit blad [4] werd reeds
gepubliceerd over de raakvlakken tussen
het visstandbeheer en het waterhuishoudig beheer, en de knelpunten en
mogelijkheden die daaruit voortvloeien.
*Voordracht gehouden op de NVA themadag over
visstandbeheer en waterbeheer op 6oktober 1989
te Rhenen.

Samenvatting
Naar aanleiding van voorgestelde maatregelen in het waterkwaliteitsplan van de
provincie Overijssel (1985) is de relatie onderzocht tussen het visstandbeheer en
de waterhuishouding in Overijssel. In dit artikel worden mogelijkheden
aangegeven om het visstandbeheer te koppelen aan het waterbeheer. Het Habitat
Suitability Index (HSI) Model biedt de mogelijkheid om gegevens over visstanden
in te voeren in het ecologisch onderzoek, zoals dat in het kader van het project
'Ecologische Karakterisering van Oppervlaktewateren in Overijssel (EKOO)' is en
wordt uitgevoerd. Daardoor wordt typologie van wateren (mede) aan de hand van
visgemeenschappen mogelijk. Via de Habitat Evaluation Procedure (HEP)
kunnen veranderingen in het aquatisch ecosysteem geregistreerd en
gekwantificeerd worden aan de hand van veranderingen in de visgemeenschappen en hun habitat. Zodoende kan in de toekomst het visstandbeheer een
wezenlijk onderdeel gaan uitmaken van het waterbeheer op ecologische
grondslag.
Vooruitlopend hierop, wordt een stelsel van visgerichte watersysteemdoelstellingen voorgesteld. Met behulp van deze doelstellingen zijn de in de
Derde Nota Waterhuishouding aangegeven streefbeelden voor de onderscheiden
watersystemen ingevuld vanuit de optiek van het visstandbeheer. Deze naar
visgemeenschappen uitgewerkte streefbeelden bieden een aangrijpingspunt om de
gewenste ecologische infrastructuur van oppervlaktewateren in kaart te brengen.
Vis fungeert daarbij als doel, maar ook als indicator voor het aquatisch ecosysteem
en als middel voor actief ecologisch herstel.
Voorgesteld wordt, om de op ontplooiing van visstanden gerichte inspanningen in
eerste instantie te concentreren op enkele als speerpuntprojecten aangewezen
watersystemen. Bij wijze van voorbeeld wordt één speerpuntproject voor de
provincie Overijssel toegelicht aan de hand van een beoordelings- en beslissingschema voor het visstandbeheer.

TABEL I - bidding van stromende wateren

aan de hand van visgeme

enschappen (naar 7).

Type

Forelzone

Vlagzalmzone

Barbeelzone

Brasemzone

Stroomrichting

éénzijdig
vrij-afstromend
30-50 cm/s
woeste stroming
met veel stroomversnellingen

éénzijdig
vrij-afstromend
25-50 cm/s
stroomversnellingen
afgewisseld met
rustige en diepere
gedeelten
grind, afgewisseld
met zand of keien

éénzijdig
vrij-afstromend
10-25 cm/s
weinig stroomversnellingen
veel lange rustig
stromende
gedeelten
zand en grind, met
modder in de
binnenbochten
12-20°C
1-2 m

éénzijdig
vrij-afstromend
0-10 cm/s
traag stromend,
zonder stroomversnellingen

Stroomsnelheid
Stroomkarakteristiek

Substraat

Temperatuur max.
Diepte
Kenmerkende
vissoorten
elrits
beekprik
forel
vlagzalm
serpeling
riviergrondel
barbeel
kopvoorn
sneep
winde
brasem
blankvoorn
snoek
baars
aal
snoekbaars
zeelt
karper
ruisvoorn
pos

rotsen en kiezelstenen, soms grind
of zand

5-io°c

0,1-1 m

++
++
1!

+
+

++ kenmerkende vissoorten
+ belangrijke begeleidende vissoorten

8-15°C
0,5-2 m

+
++
++
+
+
+

!

+
+

++
++
++
++
+
+
+
+
+
+

zand of klei,
met modder
16-22°C
1-4 m

++
++
++
++
++
+++
++
++
++
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Geconcludeerd werd, dat de huidige
relatie tussen het visstandbehecr en het
waterhuishoudkundig beheer kan worden
omschreven als een 'op verzoek' relatie:
visstandbeheerders verzoeken kwantiteitsen kwaliteitsbeheerders om bij inrichting,
onderhoud, spuien, inlaat, peilbeheersing
en lozingen met hun belangen rekening te
houden. Tevens werd geconcludeerd, dat
de voor de toekomst aangegeven watersysteembenadering inhoudt, dat de visgemeenschappen - als onderdeel van het
watersysteem - tot het aandachtsveld van
de waterhuishoudkundig beheerder gaan
behoren. Dit betekent, dat het visstandbeheer niet meer los gezien kan worden
van het waterhuishoudkundig beheer,
maar er gedeeltelijk onderdeel van zal uitmaken. In onderstaand artikel wordt
nader ingegaan op de mogelijkheden om
in de toekomst het visstandbeheer te
koppelen aan het waterbeheer, "levens
wordt een speerpuntproject voor de
provincie Overijssel toegelicht aan de
hand van een uitgewerkt beoordelings-en
beslissingsschema voor het visstandbeheer.
Doelstelling visstandbeheer
In overleg met de begeleidingsgroep is de
doelstelling van het visstandbeheer
geformuleerd als: 'Het zodanig beheren en
tot ontplooiing laten komen van de watersystemen, dat ze voldoen aan de
toegedachte ecologische doelstellingen en
wensen van de visrechthebbenden,
uitgaande van de mogelijkheden van de
watersystemen'. Deze doelstelling is een
vanuit het visstandbeheer ingevulde versie
van de hoofddoelstelling van het waterbeheer die in de Derde Nota Waterhuishouding is beschreven. In de hier
geformuleerde doelstelling van het
visstandbeheer zijn de visserijbelangen en
ecologische belangen met opzet nevengeschikt. Er is met andere woorden een
duidelijke betrokkenheid van de visstandbeheerder en de watersysteembeheerder.
Typologie aan de hand van
visgemeenschappen
Yisserijbiologen kwamen al vóór de eeuwwisseling tot typologie van wateren aan de
hand van visgemeenschappen. Praktische,
op visserijbiologie gerichte motieven lagen
aan deze indeling ten grondslag. In de
decennia daarop is veel onderzoek er op
gericht geweest de visserijbiologie een
ecologische basis te geven [5, 6).
Een belangrijke handicap blijkt daarbij te
zijn, dat het nauwkeurig vaststellen van de
samenstelling van de visstand en de
abundantie van de vissoorten in veel
wateren niet eenvoudig is [5].De thans
ontwikkelde typologieën aan de hand van

TABEL II - Indeling van JeNederlandse stilstaande
(veranderdnaar 8)
type
Substraat
Diepte
Zichldiepte
Macrofyten (opp.)
- submers
- eumers
- drijfblad
Groenalgen
Blauwalgen
Kenmerkende
vissoorten
Snoek
Zeelt
Ruisvoorn
Blankvoorn
Baars
Brasem
Snoekbaars
Pos
Karper
Aal

uateren aande handvan visgemcnseliappen

Snoek-zeelitype (I)

Baars-blankvoorntype (II)

Blankvoorn-brasem - Brasem-snoekbaarstype .111
type (IV)

zachte modder
0,5-4 m
>1 m
> 50%
veel
veel
veel

modder, weinig slib
0,5-6 m
30-60 cm
25-50%
weinig
matig
matig
veel

modder met slib
0,5-6 m
20-60 cm
10-25%

veel fijn slib
1-2 m
± 20 cm
0-10%

-

-

++
++
++
+
++
+

-

matig
weinig
bloei
bloei (incidenteel)

weinig
weinig
bloei
bloei

+

+
+
+
++
++
+

++

+
++
+
+
+
+

+
+
++
++
++
+
+

+
+

+
+

sterke snoekpopulatie, die
grotendeels uit
1-jarige exemplaren
(15-35 cm) bestaat;
weinig witvis

matige snoekpopulatie die
grotendeels uit
meerjarige
exemplaren
i > 50 cm) bestaat;
matig veel witvis,
gedomineerd door
kleine (tot 15 cm)
exemplaren

geringe snoekpopulalic die
grotendeels uit
meerjarige
exemplaren
! > 50 cm) bestaat;
veel witvis,
gedomineerd door
kleine (tot 15 cm)
exemplaren; weinig
grote brasem (lot
15 cm :

weinig of geen snoek;
visstand gedomineerd
door brasem, doorgaans exemplaren tot
30 cm

Visbiomassa
- snoek
- snoekbaars

100-350 kg/ha
10-50 kg/ha
geen

300-500 kg/ha
50-100 kg/ha
nauwelijks

400-600 kg/ha
30-50 kg/ha
0-10 kg/ha

500-800 kg/ha
nihil
10-50 kg/ha

Effect reductie
nutriënten op
waterkwaliteit

herstel

enig herstel

enig herstel

niet merkbaar

Kenmerken
visstand

++ Kenmerkende vissoorten
+ Belangrijke begeleide vissoorten

visgemeenschappen zijn derhalve overwegend empirisch van aard.
Tabel I laat zien, hoe de stromende
wateren op grond van fysisch-chemische
factoren als stroomsnelheid, temperatuur
en zuurstofgehalte traditioneel worden
onderscheiden in de forelzone, de
vlag/.almzone, de barbeelzone en de
brasemzone (naar 7). Tabel II geeft een
indeling van het stilstaande water in
Nederland, dat wordt onderverdeeld in
een snoek-zeelttype, een baarsblankvoorntype, een blankvoornbrasemtype en een brasem-snockbaarstype (gemodificeerd naar 8).
De belangrijkste criteria bij deze indeling
zijn de mate van voorkomen van fytoplankton, en de daarmee samenhangende
zichtdiepte en hoeveelheid hogere waterplanten.
In Overijssel is in 1981 het project
'Ecologische Karakterisering van

Oppervlaktewateren in Overijssel'
(EKOO) gestart. Doel van dit project is
'Het ontwikkelen van een globaal
ecologisch referentiekader, dat als basis
kan dienen voor het opstellen van
ecologische waterbeoordelingsmethoden
en normstelling in relatie met te onderscheiden gebruiksfuncties en ecologische
typen van oppervlaktewateren in
Overijssel' [9].Als voorlopige ingang zijn
de wateren op grond van kenmerken als
klimaat, gesteente, bodem, vorm en
hydrologie onderverdeeld in twintig
fysisch-geografisch onderscheidbare
watertypen (tabel III).
Uit tabel IV blijkt, dat de indeling in
watertypen naar fysisch-geografische
factoren slecht overeenkomt met de
indeling aan de hand van visgemeenschappen. Voor de lijnvormige watergangen valt nog enige differentiatie naar
visgemeenschappen ie ontdekken, maar
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voor de ronde of onregelmatig gevormde
watergangen helemaal niet. De oorzaak
hiervan moet worden gezocht in de
beperking van de criteria die bij beide
indelingen zijn gebruikt. In tabel V zijn bij
wijze van voorbeeld de fysisch-geografisch
onderscheiden watertypen onderverdeeld
naar voor vissoorten belangrijke factoren
als stroomsnelheid, vegetatiebedekking,
substraat en waterdiepte. In dat geval
ontstaat een duidelijk gedifferentieerder
matrix, en vindt de indeling in watertypen
op grond van visgemeenschappcn aansluiting bij de indeling op grond van
fysisch-geografische factoren.
Habitat Suitability Index Model
Er zijn echter nog veel meer abiotische en
biotische factoren die de geschiktheid van
een water voor een vissoort bepalen.
Door het in kaart brengen van deze
factoren zou het in principe mogelijk
moeten zijn om een veel nauwkeuriger
indeling in watertypen aan de hand van
visgemeenschappen op te stellen.
Het Habitat Suitability Index (IISI) Model
dat een aantal jaren geleden door de US
Fish and Wildlife Service [11] is
ontwikkeld, biedt de mogelijkheid om de
geschiktheid van een water voor een
vissoort numeriek te beschrijven. Daartoe
worden per vissoort de belangrijkste
milieufactoren vastgesteld die bepalend
zijn voor de aanwezigheid, groei,
overleving, abundantie, verspreiding,
voortplanting en andere biologische
kenmerken van een vissoort. Voor iedere
milieufactor wordt een responsiecurve
opgesteld, waarbij de responsie wordt
weergegeven in de vorm van een
numerieke index op een schaal van 0 tot
10 (afb. 1). De IISI wordt per vissoort
berekend door het laagste indexcijfer van
alle meegewogen milieufactoren te
nemen. Een HSI van 0 betekent, dat het
water totaal ongeschikt is voor de
betreffende vissoort. Een HSI van 10
Afb. 1- Hypothetische weergave vein een responsiecurve
van een vissoort ten opzichte van een milieufactor.
Voorbeelden van voor vissoorten relevante
milieufactoren zijn temperatuur <°C), zuurstofgehalte
(mg/l), stroomsnelheid (cm/s), percentage bedekking
(%) enzovoort.

Milieufaktor (dim.)

TABEL III - Iudclding van watertypen op basis van fysisch-geografische factoren (naar 10)
1. Lijnvormige watergangen
Stroomrichting

Ontslaan profiel

eenzijdig
vrij-afstromend
> 20 cm/s
zand, eventueel
vermengd met
stenen of slib
natuurlijk

b. 0,5-1,5 m
d. « 2 5 cm

bron (beek-1
bovenloopje

b. 1,5-10 m
d. 15-50 (100 cm
b. 10-30 m
d. 1 (3) m

beek'

Stroomsnelheid
Suhsiraat

eenzijdig
vrij-afstromend
0-20 cm/s
gemengd zand/
slib

geen of stroming
in beide richtingen
0 ( 5 ) cm/s
onafhankelijk

onafhankelijk

vergraven

ver- of gegraven

onafhankelijk

slootbeek

sloot 2

kanaalbeek

kanaal/vaart'

onafhankelijk
onafhankelijk

droogvallende
watergang

riviertje

b. > 30 m
d. > 1 m
1

Onder te verdelen in boven- (b. 1,5-3 m; midden- ib 3-5 m) en benedenloop fb 5-10 m, d 50-100 cm)
Onder te verdelen in klei-, zand-, laagveen-, en hoogveensloot.
3
Vaart wordt gebruikt voor watergangen (b > 8 m en d * 50 cm; in laagveengebieden.

2

2. Ronde of onregelmatig gevormde wateren
Aard van waterhuishouding
Ontstaan van
het profiel
Substraat

afgesloten
natuurlijk

gegraven

Zand
Klei
Hoogveen
Laagveen

ven

zandwinplas
tichelgat
veenplas

Substraat

poel/drinkpui

veenplas

poel/drinkput

onafhankelijk

communicerend
of afgesloten
natuurlijk

communicerend
gegraven

petgat
meeritje)
vijver/
stadswater

kolk/oude
rivierarm

randwater van
het Ijsselmeer

1ABEL IV - Matrix van de stromende lijnvormige watergangen en stilstaande, ronde of onregelmatige gevormde
wateren volgens enerzijds fysisch-geografische factoren en anderzijds visgemeenschappcn.
Naar visgemeensc aappen onderscheid ;n watertypen
Fysischgeografisch
onderscheiden
watertypen
Bron (beek)
Bovenloopje
Beek
- bovenloop
- middenloop
- benedenloop
Riviertje
Rivier
Slootbeek
Kanaalbeek
Sloot
- klei
- zand
- laagveen
- hoogveen
Kanaal/vaart
Droogvallende
watergang
Ven
Veenplas
Poel/drinkput
Zandwinplas
Tichelgat
Veenplas
Kolk/rivierarm
Petgat
Meer(tje)
Vijver/stadswater
Randwater
Ijsselmeer

Brasemzone

Forelzone
+
+

Vlagzalm

+

+
+
+
+

-

+

zone

Bat beelzone

+
+
+
+
+

Snoe kzeelt

type

Baars
blankvoorn
type

Blankvoorn- Brasembrasem
snoekbaars
type
type

+
+
+
+

+
+
+
+

+
+
+
+

+

+
+
+
+
+

4

+
+
+
+

+
+
+
+
+

+

n.v.t
n.v.t

n.v.t.
n.v.t.

n.v.t.
n.v.t.

n.v.t.
n.v.t.

+
+
+
+
+
+
+
+
+

+
+
+
+
+
+
+
+

+
+
+
+
+
+
+

+

+

f

+
+

i

+
+
+
+
+
+
+
+

+

l

+

i
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Wateren

Vissoorten

__

Naar visgemeensehappen onderscheiden watertypen

i

1

\'

TABEL V - Matrix van Jysisch-geografisch onderscheiden watertypen en naar visgemeensehappen onderscheiden
watertypen (v = stroomsnelheid; veg = % vegetatiebekleding; K = karper; Gk = graskarper; C = coregoniden;
F'=forel).

_) r

—

Fysisch-

i

gcogratlsch
onderscheiden
watertypen

i

t

i
i

_i

i

r-

—«

Afb. 2 - Principe van een clusteranalyse van
visgemeensehappen in verschillende wateren, aan Je
hand van deper water opgestelde Habitat Gesehiktheids
Index (score 0-1O) voor alle (potentieel) aanwezige
vissoorten.

betekent, dat het water optimaal voldoet
aan de eisen die de betreffende vissoort
aan zijn omgeving stelt.
Dit HSI Model biedt uit oogpunt van
typologie interessante mogelijkheden.
Door per water voor iedere vissoort een
HSI op te stellen wordt bereikt, dat de visgemeenschap van dat water gedetailleerd
wordt onderscheiden naar soortensamenstelling en relatieve abundantie.
Vervolgens kunnen de gegevens bewerkt
worden volgens dezelfde multivariate
analysetechnieken (clusteranalyse,
ordinatie) die gebruikt worden voor
ecologische typologie aan de hand van
bijvoorbeeld macrofauna, fytoplankton en
macrofyten (afb. 2).
De voordelen van het HSI Aiodel zijn:
- het biedt de mogelijkheid tot het
(relatief) kwantificeren van de visstanden
in wateren zonder dat uitgebreide
bestandsopnames noodzakelijk zijn;
- De gegevens over soortensamenstelling
en (relatieve) abundantie zijn direct
geschikt voor verdere bewerking volgens
multivariate analysetechnieken;
- Het biedt de mogelijkheid om gegevens
over visstanden in het gangbare
ecologisch onderzoek in te voeren;
- Het maakt derhalve typologie van
wateren (mede) aan de hand van visgemeenschappen mogelijk;
- De typologie aan de hand van visgemeenschappen is nauwkeuriger dan de
huidige door:
• Gebruik van meer biotische en
abiotische factoren;
• Gebruik van niet alleen de dominante
vissoorten maar ook de andere, vaak
kenmerkende vissoorten;
• De vissoorten worden onderscheiden
naar diverse levensstadia;
- Het biedt de mogelijkheid om middels
de Habitat Evaluation Procedure (HEP)
veranderingen in het aquatisch
ecosysteem ie registreren en te

Bron (beek)
Beek
- v > 25 cxm/s
- v 10-25 cm/s
- v < 10 cm/s

Brasemzone
Forelzone

Vlagzalm- Barbeelzone
zone

Snoekzeelt
type

Baarsblankvoorn
type

Blankvoorn- Brasembrasem
snoekbaars
type
type

+
+

Riviertje
(grind/zand)
- v > 2 5 cm/s
- v 10-25 cm/s
- v < 10 cm/s
- veg > 50%
- veg 25-50%
- veg < 25%
Slootbeek/
kanaalbeek
- v 10-25 cm/s
- v < 10 cm/s
- veg > 50%
- veg 25-50%
- veg < 2 5 %
Riviertje!
(klei/zand!
- veg > 50%
- veg 25-50%
- veg 10-25%
- veg 0-10%
Sloot
- veg > 50%
- veg 25-50%
- veg < 2 5 %

(Gk)

Kanaal/vaart
- scheepvaart
- v e g 10-25%
- veg 0-10%
- geen scheepvaart
' - veg > 50%
- veg 25-50%
- veg 10-25%
- v e g 0-10%

(K)
+ (K)

.\leer(tje)/plas/
petgat/rivierarm
- veg > 50%
- veg 25-50%
- veg 10-25%
- veg 0-10%
Zand-/grind-/
klei-/tichelgat
- diepte > 10 m
- helder
- troebel
- diepte 5-10 m
- helder
- troebel
- diepte < 5 m
- veg > 50%
- veg 25-50%
- v e g 10-25%
- veg 0-10%
Vijvcr/stadswater
- veg > 50%
- veg 25-50%
- veg < 25%

(+) (C/F)

+ (K)

+ CK)

+ (K)
+ (K)

+ (K, Gk)
+ (K, Gk)
+ (K, Gk)
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kwantificeren aan de hand van
veranderingen in de visgemeenschappen
en hun habitat;
- Het geeft derhalve het visstandbeheer
een wezenlijke functie bij het waterbeheer
op ecologische grondslag;
- Documentatie en software zijn verkrijgbaar (in de Verenigde Staten).
De beperkingenvan hetHSI Model zijn:
- Er bestaat vooralsnog onvoldoende
inzicht in de milieufactoren die bepalend
zijn voor de aanwezigheid en abundantie
van de in Nederland voorkomende vissoorten. Dit maakt literatuuronderzoek
noodzakelijk, aangevuld met praktijkgegevens uit bestandsopnames;
- Het model beschrijft hypothetische
relaties tussen vissoorten en hun
omgeving. De uitkomsten van het model
dienen daarom regelmatig in de praktijk
getoetst te worden door bijvoorbeeld
bestandsopnames.
De Organisatie ter Verbetering van de
Binnenvisserij (OVB)heeft in een Achterhoekse beek reeds proefgedraaid meteen
Nederlandse versie van het HSI Model,
en de resultaten zijn bemoedigend. In de
nabije toekomst zal een begin gemaakt
worden met koppeling van bestaande en
nog te verzamelen gegevens over vissoorten in Overijssel aan de grote
hoeveelheid (a) biotische gegevens die in
het kader van het EKOO project zijn
verzameld. Dit zou uiteindelijk kunnen
leiden tot ecologische typologie van
wateren (mede) aan de hand van visgemeenschappen, en tot waterbeheer op
ecologische grondslag waar het visstandbeheer een wezenlijk onderdeel van
uitmaakt.
Watersysteemdoelstellingen
In een eerdere publikatie [4]werd reeds
aangegeven, dat in de toekomst
belangrijke knelpunten op het gebied van
visstandbeheer dreigen te worden veroor-

zaakt doordat de kwaliteitsdoelstellingen
onvoldoende zijn afgestemd op de visen
de daarmee samenhangende sport- en
beroepsvisserij.
Daarom wordt voorgesteld, om de
kwaliteitsdoelstellingen 'water voor zalmachtigen' en 'water voor karperachtigen'
[12] te differentiëren naar soort en levensstadia, en te veranderen in op devis
betrokken watersysteemdoelstellingen.
Alt. 3 laat zien, dat de doelstelling 'zalmachtigen' kan worden opgesplitst in de
doelstellingen 'forelwater' en 'vlagzalmwater', met aparte criteria voor voortplantingsgebied en leef- en opgroeigebied.
De doelstelling 'karperachtigen' kan
worden opgesplitst in de doelstellingen
'barbeelwater', 'snoek-zeeltwater', 'baarsblankvoornwater' 'blankvoorn-brasemwater', 'brasem-snoekbaarswater' en
'karperwater'. Dit laatste watertype staat
voor speciaal aangewezen wateren diemet
karper worden bezet ten behoeve van de
sportvisserij. Aldeze doelstellingen
hebben nader omschreven biotische en
abiotische karakteristieken, waarvan
enkele zijn terug te vinden in de tabellen I
en II.Het zijn daarom veel meer dan
kwaliteitsdoelstellingen ofvisdoelstellingen: het zijn watersysteemdoelstellingen met visgemeenschappen als
ecologisch criterium. Visis niet alleen een
doel, maar ook een middel.
Streefbeelden
Met behulp van deze visgerichte watersysteemdoelstellingen is voor de provincie
Overijsel een streefbeeldenkaart gemaakt'.
Daarbij is gebruik gemaakt van de streefbeelden voor de typen watersystemen die
in de Derde Nota Waterhuishouding zijn
aangegeven. Deze streefbeelden zijn
ingevuld vanuit de optiek vanhet
visstandbeheer.

De streefbeelden voor de Dinkel en de
Vecht zijn dynamische, schone rivieren
die gevoed worden door water van goede
kwaliteit. De stroomsnelheid bedraagt
Afb. 3- Uitwerkingvan visgerichte waterkwaliteitsdoektellingen invisgerichte zvatersysteemdochtelhngen. minimaal 10cm/s.De rivieren kunnen vrij
meanderen, waardoor gradiënten in
Zalmachtigen
Forelwater -voortplantingsgebied
stroomsnelheid en diepte optreden. Langs
- l e e f - en opgroeigebied
de oevers ontwikkelt zich een natuurlijke
Vlagzalnnrater -voorrplantingsgebied
begroeiing waar diverse vissoorten zich
- l e e f - en opgroeigebied
kunnen ophouden en voortplanten.
Tussen hoger en lager gelegen rivierdelen
Karperachtigen
BarbeelwHter -voortplantingagebled
is natuurlijke migratie mogelijk. De zand- l e e f - en opgroeigebied
bodem en grindbanken maken de rivieren
geschikt als paai- en leefgebied voor
Snoek-zeeltwater
(deels oorspronkelijke) stroomminnende
Baars -b1jmkvoornvater
vissoorten als forel, vlagzalm, barbeel en
winde. In de aangekoppelde, verlandende
BIankvoorn-brasemvBter
rivierarmen van de Vecht vinden andere
Bra s o -snoekbaars wter
vissoorten zoals snoek een geschikt
biotoop voor voortplanting en opgroei.
Karperwater

Het streefbeeld voor het merengebied van
Noord-West Overijssel is helder, schoon
water zonder overmatige algengroei.
De oevers zijn rijk en begroeid.
De bodemfauna en -flora zijn rijk
ontwikkeld. In de petgaten gedijen levensgemeenschappen die typerend zijn voor
diverse verlandingsstadia. De visstand is
overvloedig en rijk geschakeerd. Snoek is
de belangrijkste roofvissoort. Het visstandbeheer is gericht op de ontwikkeling
van snoek-zeelt c.q. baars-blankvoorngemeenschappen. Viskan zich vrij
verplaatsen tussen de merengebieden.
Voor de Boven Dinkel met zijbeken wordt
de watersysteemdoelstelling 'forel/
vlagzalmwater' voorgesteld; voor de
Overijsselse Vecht de doelstelling
'barbeelwater' en voor het merengebied
van Noord-West-Overijssel de doelstelling
'snoek-zeelt c.q. baars-blankvoornwater'.
Deze drie watersystemen worden als
speerpuntprojecten aanbevolen, en komen
derhalve als eerste in aanmerking voor
ecologisch herstel.
Overijsselse Vecht
In het kader van het project 'Visstandbeheer in Overijssel in relatie tot de
waterhuishouding' zijn stroomschema's
gemaakt voor het beoordelings-/
beslissingsproces van visstandbeheer in
stromende en stilstaande wateren'.
Als ingangen zijn daarbij voor visgemeenschappen belangrijke factoren als stroomsnelheid, substraat, diepte en vegetatiebedekking gebruikt. De stroomschema's
kunnen worden gebruikt om vast te
stellen welk type visstandbeheer voor een
watersysteem mogelijk is,welke knelpunten er zijn en welke beheersmaatregelen gewenst zijn. Afb.4 toont het
uitgewerkte stroomschema voor de
Overijsselse Vecht.
Ingeval voor de Overijsselse Vecht de
doelstelling 'water voor karperachtigen'
wordt vastgelegd, zalhet beheer conform
het streefbeeld en binnen de marges die
deze doelstelling biedt, gericht worden op
ontplooiing van een barbeelgemeenschap.
Er zijn diverse maatregelen die direct
kunnen worden uitgevoerd:
- verdere verbetering van de zuurstofhuishouding;
- voltooiing van de aanleg vanvistrappen;
- inrichting van voortplantingsgebieden
door de aanleg van grindbedden en aankoppeling van enkele afgesloten rivierarmen.
Bovendien zullen mogelijk extra
maatregelen nodig zijn in verband met het
op forel en vlagzalm gerichte beheer in de
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en hun habitat. Zodoende kan het
visstandbeheer een wezenlijk onderdeel
uitmaken van toekomstig waterbeheer op
ecologische grondslag;
- Vooruitlopend hierop, worden de
kwaliteitsdoelstellingen 'zalmachtigen' en
'karperachtigen' gedifferentieerd naar
soort en levensstadia, en veranderd in de
visgerichte watersysteemdoelstellingen die
in aft. 3 zijn genoemd;

volgt aan elkaar kunnen worden
gekoppeld:
- Het HSI Model vormt de sleutel, die
typologie van wateren (mede) aan de
hand van visgemeenschappen mogelijk
maakt. Met behulp van de HEP Procedure
kunnen veranderingen in het aquatisch
ecosysteem geregistreerd en
gekwantificeerd worden aan de hand van
veranderingen in de visgemeenschappen

bovenstrooms gelegen Dinkel en zijbeken.
In dat geval is afstemming met het beleid
van de Duitse waterbeheerders een eerste
vereiste.
Koppeling visstandbeheer en
waterbeheer
Samenvattend kan gesteld worden, dat in
de toekomstige situatie het visstandbeheer
en het waterhuishoudkundig beheer als
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Ajb. 4 - Stroomschema bcoordeluigs/bcslissmgsproccs voor visstandbeheer van de Overijsselse Vecht.
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