Actief biologisch beheer,nieuwe mogelijkheden bijhetherstel vanmeren
en plassen

1. Inleiding
De bestrijding van de overmatige algengroei
in de Nederlandse binnenwateren richt zich
in de eerste plaatsophet terugdringen vande
nutriëntenbelasting, met name de belasting
met fosfaten. Hiermee worden direct de
oorzaken van het probleem aangepakt.
In aanvulling opdit beleidzou toepassingvan
'actief biologisch beheer' het herstel van de
waterkwaliteit aanzienlijk kunnen versnellen.
Met actief biologisch beheer, ook wel biomanipulatie genoemd, wordt hier bedoeld
het (direct) beïnvloeden van de planten- en/
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gebracht zal het biologisch systeem toch
vanzelf opknappen. In principe isdat juist,
maar het effect kan heel lang opzich laten
wachten en pas bij zeer lage nutriëntenbelastingen zichtbaar worden. Voorbeelden
hiervan zijn de Loosdrechtse plassen [Gons
e.a., 1986] en wellicht ook het Veluwemeer
[Hospere.a., 1986a, 1986b].Ook voor
diverse buitenlandse meren zijn deze verschijnselen beschreven [Sase.a., 1986].
Zowel bij toenemende als bij afnemende
nutriëntenbelasting vertoont het biologisch
systeem weerstand tegen veranderingen
(afb. 1).Er issprake vaneenzekere matevan
hysterese. Het verloop van het eutrotïëringsproces kan globaal alsvolgt worden
beschreven. De belasting neemt toe, maar
het water blijft helder. De extra voedingsstoffen worden 'verwerkt' doorde aanwezige
water- en oeverplanten en door de bodem.
Op een bepaald moment wordt een kritische
drempel gepasseerd. De waterplanten raken
begroeid door draadalgen en sterven af door

lichtgebrek. Het verdwijnen van de waterplanten heeft ingrijpende gevolgen voor het
ecosysteem [Van Vierssen e.a., 1985;
Carpenter e.a., 1986;Grimm, 1985].
De opbouw van de voedselketen verandert
zodanig dat dealgenbiomassa sterk toeneemt
(zie par. 3). Het herstelproces volgt een
vergelijkbaar patroon. De belasting neemt
af. maar het systeem verandert nauwelijks.
De sterk verstoorde voedselketen houdt het
herstel tegen en eenzekerekritische drempel
moet worden onderschreden voordat de
kwaliteitsverbetering doorzet.
Door actief biologisch beheer, het beïnvloeden van de levensgemeenschappen, zou
het herstel kunnen worden versneld. Om het
principe van actief biologisch beheer te
kunnen begrijpen wordt in de volgende
paragrafen ingegaan op de processen van
de voedselketen en de ecologie van de
belangrijke vissoorten snoek en brasem.
3. Voedselketen in ondiepe meren
De hoeveelheid algen in het water wordt
bepaald door enerzijds de produktie en
anderzijds de consumptie, bezinking en
afbraak (afb. 2). Vooral de grotere zoöplanktonsoorten (enkele mm's), als Daphnia
hyalina en Daphnia magna, zijn zeer
effectieve 'grazers'. In matig voedselrijke
wateren kan, met name in de vroege zomer,
de zoöplanktongraas de produktie van algen
ruimschoots overtreffen. De helderheid
neemt dan sterk toe [Gulati, 1983].
In bepaalde wateren kunnen ook driehoeksmosselen aanzienlijk bijdragen aan de
consumptie van algen [Richter, 1985, 1987].
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of dierengemeenschappen in het water,
zodanig dat het biologisch systeem zelf
wordt ingeschakeld bij de bestrijding van
algenproblemen.
Praktische mogelijkheden liggen vooral op
het gebied van visstandbeheer en het bevorderen van de ontwikkeling van water- en
oeverplanten. Buitenlandse onderzoekingen
op het gebied van visstandbeheer leidden tot
veelbelovende resultaten [Richter, 1985],
Deze resultaten zijn echter niet zonder meer
toepasbaar in de Nederlandse situatie.
Om deze redenen startte DBW/RIZA in
1985insamenwerking metdeOrganisatie ter
Verbetering van de Binnenvisserij (OVB) en
het Limnologisch Instituut met experimenteel
onderzoek. Dit artikel gaat inophet 'waarom
en hoe' van actief biologisch beheer en geeft
een beknopt overzicht van de onderzoeksplannen en de eerste onderzoeksresultaten.
Het onderzoek op het gebied van het visstandbeheer staat hierbij centraal. Tenslotte
wordt aandacht besteed aan de bestuurlijke
aspecten van het beheren van visstanden.
2. Waarom 'actief biologisch beheer'
Waarom kan actief biologisch beheer nodig
zijn bij het bestrijden van overmatige
algengroei? Als immers de belasting met
voedingsstoffen (fosfaten, stikstofverbindingen) voldoende wordt terug-

Afb. 1- Schematisch weergegeven verloop vande waterkwalite

itbijtoenemende enafnemende nutriëntenbelasting.

Afh. 2 - l oedselrelaties inmeren. De neerwaartsepijlgeeftbezinking enafbraak vanalgenaan.
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Het zoöplankton en vooral de grotere
exemplaren, wordt gegeten door alle jonge
vis en door oudere visalsbrasem en blankvoorn. Aan de top van de voedselketen staat
de roofvis maar ook de visetendevogelsende
visserij. Belangrijke roofvissen zijn snoek,
snoekbaars en soms ook baars en aal.
In de Nederlandse ondiepe meren en plassen
was het vooral de snoek die als toppredator
een regulerende functie vervulde bij de
opbouw vande voedselketen [Grimm, 1985].
Door eutrofiëring verdwenen op veel
plaatsen de waterplanten en hiermee ook de
habitat voor de snoek (zie par. 4). De snoekbaars heeft deze functie van de snoek maar
ten dele over kunnen nemen. Snoekbaars
voelt zich uitstekend thuis in troebele,
algenrijke wateren maar isdoor zijn afkomst
uit midden-Europa, in feite een warmteminnende soort. Dit betekent dat de groei in
Nederland vrijwel steeds onder suboptimale
omstandigheden plaatsvindt. De zomertemperatuur issterk bepalend voor de
uiteindelijke jaarklassterkte [Willemsen,
1985]. Vooral in koudezomersblijft degroei
van jonge snoekbaars achter terwijl de jonge
brasem snel doorgroeit. De brasem wordt
dan al gauw te groot om nogte kunnen
worden ingeslikt [Van Densen e.a., 1987].
De brasem bevindt zich onder bijzonder
gunstige omstandigheden in algenrijke, open
wateren met een rijk voedselaanbod (zoöplankton, muggelarven) en een verminderd
predatierisico en heeft zich sterk kunnen
ontwikkelen. Vrijwel alle ondiepe meren en
plassen in Nederland lijden aan 'verbraseming' [Lammens, 1986; Van Densen, 1985;
Van Densen e.a., 1986].De enorme brasemstand leidt indirect tot een nog hogere algenbiomassa alsgevolg van verminderde algenconsumptie door zoöplankton envan nalevering van voedingsstoffen door het bodemslib
(zie par. 4). In de grote en diepere meren
zoals het IJsselmeer en het Markermeer is
geen sprake van verbraseming [Cazemier,
1986, 1987]. In deze wateren isde roofvis
(snoekbaars, baars en aal) kennelijk in staat
de witvisstand voldoende te reguleren.
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Afb. 3 - Deopbouw vimeensnoekpopiihtie insituatiesmet
afnemende vegetatie, resp.a,ben e.(Bron O VB-cursus
Vissoorten, 1986).

onderscheid tussen vissoorten. Kannibalisme
is een normaal verschijnsel. De relatie tussen
schuilgelegenheid en de opbouw van een
snoekpopulatie wordt geïllustreerd door
afb. 3. In een plantenrijk water overleeft
relatief veeljonge snoek. De grote aantallen
jonge snoek in een dergelijk milieu kunnen
effectief het brasembroed reguleren.
Het zal duidelijk zijn dat de achteruitgang
van de water- en oeverplanten een belangrijke oorzaak isvan de teruggelopen snoekstand. Eutrofiëring leidde tot meer algen,
minder lichtdoordringing in het water en dus
minder plantengroei. Het systeem verkeert
in een negatieve spiraal (afb. 4). Dominant
zijn de algen en de brasem. De waterplanten
en de snoek zijn op veel plaatsen vrijwel verdwenen evenals het grotere zoöplankton.
Degrotebrasemstand (velehonderden kg/ha,
[Lammens, 1986;Cazemier, 1982]) vormt
een belemmering voor herstel van de waterkwaliteit. De negatieve spiraal wordt in stand
gehouden door verschillende mechanismen

(afb. 5). Grotere brasems woelen intensief in
de bodem op zoek naar voedsel (vnl.muggelarven). Tientallen litersslibper dagen vele
cm's diep kan worden omgewoeld [Lammens,
mondel. meded.;Te Winkel, 1987], Planten
kunnen zich hierdoor moeilijker ontwikkelen
[Te Winkel, 1987].De bodemwoeling zorgt
verder voor nalevering van nutriënten en vertroebelt het water. Het massale brasembroed
in het voorjaar decimeert het zoöplankton.
De oudere brasem voedt zich behalve met
bodemorganismen ook met zoöplankton
[Lammens, 1986[. Brasem kan 15-20 jaar
oud worden. De huidige grote bezetting met
deze vis kan dus zeer lang de toestand in het
water beïnvloeden.
5. Praktische mogelijkheden
Hoe komen we van een situatie van troebel,
'verbrasemd' water in een toestand van helder
water, rijkbegroeide oeverzones en een
flinke snoekstand. Een dergelijke toestand
kan als ecologische doelstelling gelden voor
ondiepe, matig voedselrijke wateren in
Nederland. Om herstel mogelijk te maken
moet de negatieve spiraal, beschreven in de
vorige paragraaf, worden doorbroken en
plaatsmaken voor een positieve ontwikkeling.
Voorop staat de aanpak van de nutriëntenbelasting. Het kwaliteitsherstel wordt echter
belemmerd door het 'brasem-effect'.
Aanvullende maatregelen zijn nodig.
De mogelijkheden zijn inprincipeafte leiden
uit afb. 4. Het kunstmatig uitdunnen van de
brasemstand zal naar verwachting leiden tot
meer groot zoöplankton, een lagere algenbiomassa, een groter doorzicht, meer water-

.4fb. 4 - Voedselreluties inmeren ennegatieve terugkoppeling op desnoekstand alsgevolg van verhoogde nutriëntenbelasting. Meer algen,minder lichtbereikt deplant,minder planten, minder snoek, meer brasem,minder groot zoöplankton,
nog meer algen etc.

snoek
S

brasem

planten

V
4. Ecologie vansnoek en brasem
Waarom isde snoek goeddeels verdwenen?
Het onderzoek van de OVB heeft inzicht
gegeven indeecologie vandesnoek [Grimm,
1981, 1983, 1985]. Het voortbestaan van
deze vis blijkt sterk gekoppeld aan het beschikbaar zijn van schuilgelegenheid; in de
praktijk zijn dat planten of plantenresten.
Bovendien hechten de jonge snoeklarfjes
zich in hun eerste levensdagen aan plantendelen. De snoek heeft schuilgelegenheid
nodig om zich te kunnen beschermen tegen
soortgenoten en omvanuit dedekkingzelf te
kunnen jagen. Een snoek isin staat prooien
te verorberen tot 2/3 vanzijn eigen lichaamslengte en maakt daarbij in principe geen
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planten, meer snoek, minder brasem enz. en
dus een positieve spiraal op gang brengen.
De groei van waterplanten zou in bepaalde
situaties ook meer direct kunnen worden
gestimuleerd door eenmalig of enkele jaren
achtereen in het voorjaar een lager peil in te
stellen. Meer licht bereikt de bodem en de
plantengroei kan zich uitbreiden. Eenzelfde
effect kan lokaal worden bereikt door het
creëren van luwe plekken in oeverzones met
veel turbulentie en opwoelingvan bodemslib.
In kleine wateren kan de noodzakelijke
schuilgelegenheid voor snoek worden
gerealiseerd door het aanbrengen van
bijvoorbeeld bossen rijshout. Deze laatste
methode wordt gebruikt door de OVB inde
kweekvijvers voor snoek.
Het aanpakken van debrasemstrand leidt het
snelst tot resultaat. Voor een effectieve uitdunning moeten zowel de oudere exemplaren
alshet talrijkejonge broedworden aangepakt.
Dit laatste kan praktisch alleen door het
uitzetten vanjonge roofvis. Een dergelijke
vorm van visbeheer, afvissen én uitzetten
roofvis, isnog niet eerder toegepast.
Welke roofvis komt in aanmerking voor
uitzetting? Het uitzetten vanjonge snoekjes
in de 'kale' wateren heeft waarschijnlijk
weinig zin door de sterke terugkoppeling
binnen de soort, het kannibalisme. De uitgezette snoekjes kunnen zeer snel in grootte
uit elkaar groeien met alsgevolgeen sterke
reductie van de populatie-omvang.
Meer perspectief bieden snoekbaars en
meerval. Beide vissoorten kunnen zich goed
handhaven in troebel, algenrijk water.
Het probleem van de snoekbaarsstand in
Nederland isde sterke afhankelijkheid van
de zomertemperatuur (zie par. 3).
Een mogelijke oplossing ishet uitzetten van
zogenaamde voorjaarssnoekbaarsjes. In een
viskwekerij krijgen deze jonge visjes een
voorsprong op hun jaargenoten inde vrije
natuur [OVB-bericht, 1986].De meerval
staat op de lijst van beschermde vissoorten en
mag dus officieel niet worden gevangen of
uitgezet. Inmiddels iswelontheffing verleend
voor toepassing in experimentele situaties op
het proefbedrijf van de OVB.
De kosten van gericht visstandbeheer
(eenmalig decimeren grotere brasems, uitzetten snoekbaars of meerval) liggen volgens
een eerste ruwe schatting in de orde van
enkele duizenden guldensperha.Dezekosten
worden sterk bepaald doordeomvangvande
maatregelen (hoeveel brasemreductie, hoeveel roofvis, oppervlakte vanhetwater)ende
marktwaarde van deonttrokken vis.Decommercialisatie van de brasem heeft de aandacht
van TNO en het Produktschap voor Vis-en
Visprodukten [Meijboom, 1987].Onderzoek
in modelvijvers en in praktijksituaties moet
het inzicht verbeteren in de kosten en de
baten en de technische beheercriteria.

muggelarven
,4fh. 5 - Effecten vaneengrote brasemstand: reductiezoöplanklon-graas; bodemwoeling met ulsgevolgnalevering
nutriënten, vertroebeling vanhet waterenbelemmering vanhet uitlopen en wortelen vanplanten (zieook aß. 4).

6. Perspectieven
Actief biologisch beheer richtzichprimairop
de ondiepe, algenrijke en verbrasemde
wateren. Perspectieven van een gericht
visstandbeheer zijn er vooral in min of meer
geïsoleerde, en daarom goed beheersbare,
wateren. In grote, diepere meren zoals het
IJsselmeer en het Markermeer is,zoals
opgemerkt in par. 3,geen sprake van
verbraseming.
Helder water en rijkbegroeide oeverzones
zijn belangrijk voor de natuurfunctie en voor
bepaalde vormen vanrecreatie.Bij zwem-en
surfplaatsen moet de ontwikkeling van waterplanten beheersbaar blijven. De visserij kan
ook voordeel hebbenvan het kwaliteitsherstel.
In plaats van grote aantallen kleine brasemsis
sprake van meerdere vissoorten en vitale
goedgroeiende exemplaren. De stand aan aal,
de belangrijkste commerciële vissoort van de
binnenwateren, kan mogelijk toenemen door
het terugdringen vandebrasem,een voedselconcurrent van de aal [Steinmetz, 1983].
Belangrijke vraag voor de prakijk isof het
ingrijpen in de visstand eenmalig kan zijn of
steeds weer herhaald moet worden. Dit hangt
waarschijnlijk af van de nutriëntenbelasting.
Bij een voldoende lage belasting zou een
eenmalige ingreep het systeem ineen gunstige
stabiele toestand kunnen brengen.
Consumptie en produktie van algen houden
elkaar redelijk inevenwicht. In situaties waar
het praktisch onmogelijk isde belasting ver

genoeg te reduceren kan een continu visstandbeheer, gericht op relatief veel roofvis
en weinig witvis,waarschijnlijk toch de
gewenste grotere helderheid opleveren.
Vooral in relatief kleine wateren met een
hoge (economische) waarde, zoals zwemplassen, kan dit een rendabele vorm van
beheer zijn. Het iswel de vraag of in een
dergelijk systeem sprake kan zijn vaneen rijk
planten- en dierenleven. Waterplanten
kunnen zich in dit milieu waarschijnlijk
minder goed ontwikkelen door sterke
aangroei met draadalgen.
De toepasbaarheid en de effectiviteit van
actief biologisch beheer in de verschillende
Nederlandse wateren zullen door verder
onderzoek moeten worden vastgesteld.
7. Onderzoek
Het onderzoek van DBW/RIZA naar actief
biologisch beheer richt zich de komende
jaren op het ontwikkelen vancriteria voor het
beheer en op het uittesten van verschillende
maatregelen in de praktijk.
De maatregelen die hierbij voor ogen staan,
liggen vooral op het gebied van visstandbeheer en het beheer van water- en oeverplanten. De mogelijkheden van driehoeksmosselen bij het kwaliteitsherstel zullen ook
verder worden verkend.
Belangrijke vragen ten aanzien van het
visstandbeheer zijn onder meer:
- in welke situaties ishet toepasbaar en wat
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Enclosures
In 1985 en 1986 isdoor het Limnologisch
Instituut onderzocht ofdraadvormigeblauwalgen gegeten kunnen worden door
zoöplankton en mosselen [Richter e.a.,
1987]. De enclosures werden gevuld met
gefiltreerd water waaraan een bepaalde
hoeveelheid zoöplankton of mosselen werd
toegevoegd. Gedurende een periode van
ca. 4 weken werd het verloop van de
algengroei gevolgd. Uit deze proeven bleek
dat kleine zoöplankton-soorten (kleiner dan
0,5 mm) geen effect hebben op de algenbiomassa. Mosselen bleken de aantallen
blauwalgen wel snel te kunnen reduceren.
De effecten op iets langere termijn zijn
echter onduidelijk en zullen verder worden
onderzocht.
De proeven met grof zoöplankton (Daphnia
hyalina e.a.) konden nog niet worden uitgevoerd door hetonvoldoendebeschikbaar zijn
van deze organismen in de geplande periode.
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Aflaatbare proefvijvers (O VB-vijvers)
In 1986 isin samenwerking met de OVB en
het Limnologisch Instituut gestart met
onderzoek naar de relatie visstand-waterkwaliteit. Tien vijvers van elk 0,10 ha, zijn in
twee compartimenten verdeeld. In de ene
helft werd jonge witvis uitgezet (eerstejaarsvis: brasem, blankvoorn en karper); het
andere compartiment bleef zonder vis.In zes
vijvers van 0,40 ha, werd het effect van een
bepaalde stand aan roofvis (snoek, snoekbaars en meerval) op de witvisstand bestudeerd [Meijer e.a., 1987].Het verschil

Wolderwijd- vijvers
Met het oog op de uitvoering van een
eventueel grootschalig visstandbeheersexperiment in het randmeer Wolderwijd,
worden vanaf 1987 voorbereidende
experimenten uitgevoerd. In het meer iseen
tweetal grote proefvijvers (0,70 ha) aangelegd
door Rijkswaterstaat, directie Zuiderzeewerken. In deze bekkens zullen relaties en
processen tussen verschillende trofische
niveau's worden bestudeerd. De proef zalin
principe 3 jaar duren. In het ene bekken
wordt een visstand overeenkomstig het
Wolderwijd gehandhaafd. Het andere bekken
krijgt het eerste jaar in het geheel geen visen
in het tweede jaar een visbezetting zonder
grote bodemwoelende brasems. Op deze
wijze kan gefaseerd inzicht worden verkregen
in het windeffect, het totale brasemeffect
(predatie opzoöplankton, bodemwoeling) en
het brasemeffect alsgevolg van bodemwoeling. De proefopzet in het derde jaar
hangt af van de behaalde resultaten.
Het onderzoek indebekkensrichtzichopde
ontwikkeling van fytoplankton, zoöplankton
en vis,de primaire produktie en zoöplankton-

Afb. 6 - Effect van grote aantallenjonge planktivore visop deaanwezigheid vangroot zoöplankton
iDaphnia magna, Daphnia hyalina). Gemiddelde waarden voor 10vijvers\Meijere.a.. 1987],

aantal/1

8. Modelsystemen
In drie typen modelsystemen wordt onderzoek uitgevoerd, namelijk in enclosures
(plastic zakken van 5.000 I),in aflaatbare
proefvijvers en in proefvijvers aangelegd in
het Wolderwijd.

tussen de compartimenten met visen zonder
vis was evident (afb. 6 en 7). In de visvrije
systemen issprake van een duidelijke
ontwikkeling van groot zoöplankton.
Het chlorophylgehalte ishier lager.
De verschillen in chlorophylgehalte zijn
echter vrij klein,waarschijnlijk alsgevolgvan
optredende nutriëntenbeperking in deviscompartimenten. Het verschil in helderheid
is overduidelijk. Het beperkte doorzicht in
de viscompartimenten wordt behalvedoorde
algenbiomassa ook sterk beïnvloed door de
opwoeling van bodemslib door de aanwezige
jonge, maar snelgroeiende karpers. De totale
visbiomassa in de viscompartimenten nam in
het zomerseizoen toe van ca. 30 tot 450 kg/
ha. Ook in de roofvisvijvers bleef de algenbiomassa beperkt en wassprake van een
groot doorzicht. Deze effecten zijn waarschijnlijk niet alleen toe te schrijven aan de
sterke predatie op de witvismaar, evenals in
de witvisvijvers,ook aan nutriëntenbeperking.
In 1987 zullen de proeven worden herhaald
met enige aanpassingen (geen bodemwoelende karper, hogere bemesting om
nutriëntenbeperking te voorkomen).

o

is het te verwachten rendement voor de
waterkwaliteit en de visserij;
—welke roofvissen lenen zich het beste voor
uitzetting, op welke tijdstippen en in welke
hoeveelheden;
—tot op welk niveau isuitdunning van de
brasemstand wenselijk.
De ontwikkeling van rijkbegroeide oeverzones kan, zoals al eerder werd opgemerkt,
worden bevorderd door bijvoorbeeld aanpassing van het peilregime of door het aanleggen van luweplekken. Debetekenisvande
vegetatiegordels voorhet totaleecosysteemen
het kwantitatieve effect van genoemde maatregelen zijn onderwerpen van studie.
Hieronder wordt kort ingegaan op de
onderzoeksplannen en deeerste onderzoeksresultaten met betrekking tot het visstandbeheer en de toepasbaarheid van driehoeksmosselen. Onderscheiden wordt onderzoek
in modelsystemen (enclosures, vijvers) en
onderzoek in proefgebieden.
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graas en de gebruikelijke fysisch-chemische
parameters (nutriënten, doorzicht e.d.).
chlorofyl

9. Proefgebieden
In drie kleine, natuurlijke wateren zal het
lange termijn effect van visstandbeheersmaatregelen worden onderzocht. Het plasje
Zwemlust (1,5 ha, 1-2 mdiep) iseen onderzoeksproject van de Provinciale Waterstaat
Utrecht. Zwemlust isin maart 1987 leeggepompt om alle vis te verwijderen.
Een snoekhabitat in de vorm van rijshoutconstructies isaangebracht en een aantal
snoekjes is uitgezet, om een eventuele
nieuwe ontwikkeling van witvis te onderdrukken. In een deel van de Bleiswijkse
Zoom (3 ha, 1mdiep) isin dezelfde periode
de brasemstand met zegenvisserijen uitgedund en snoekbaars uitgezet. In een deel
van het Noorddiep (5 ha. 1 mdiep) wordt in
1987 de waterkwaliteit vóór de ingreep
vastgelegd. In 1988zal de brasemstand
worden uitgedund en bij verkregen ontheffing, meerval worden uitgezet.
In deze wateren zal gedurende meerdere
jaren het verloop van de fysisch-chemische
waterkwaliteit en de groei van het fyto- en
zoöplankton en visworden gevolgd om het
effect van de ingreep te kwantificeren.
De nutriëntenbelasting van de wateren is
sterk verschillend, zodat ook de invloed van
deze parameter kan worden bekeken.
10. Organisatie visstandbeheer
Bij het verkennen van de toepassingsmogelijkheden van actief biologisch beheer
verdienen ook bestuurlijke aspecten de
aandacht. Uitgangspunt voor het toepassen
van actief biologisch beheer zalzijn dat de te
nemen maatregelen perspectief bieden voor
een beter functioneren van het ecosysteem.
Eerder werd in dit artikel alaangegeven dat
een dergelijk ecosysteemherstel van positieve
invloed zal zijn op de functies natuur,
recreatie en visserij. Waterbeheerder en
visstandbeheerder hebben daar voordeel bij.
Het is van belang dit voor ogen te houden,
omdat er in Nederland sprake isvan
gescheiden verantwoordelijkheden voor
visstand- en waterbeheer. Uitvoering van
maatregelen door een van beide beheerders
kan echter van invloed zijn op het gehele
ecosysteem. Zeker geldt dit voor het actief
biologisch beheer. De visserijwet schrijft
voor dat visstandbeheer slechts uitgeoefend
mag worden door de zogenaamde visrechthebbende. In Nederland isinde ondiepe
meren en plassen in het algemeen sprake van
gesplitst visrecht. Het recht tot beheer en
bevissing van de schubvisstand, het schubvisrecht, is in eigendom of in huur bij de
sportvisserij-organisaties. Het aalrecht
daarentegen isvoor de beroepsvissers.
Wettelijk zijn dus sportvissers en beroepsvissers, veelal binnen één water, beiden
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Aft. 7- Effect vangrote aantallenjonge pkmklivore visop hetehlorophylgehalte enhetdoorzicht. Gemiddelde waarden
voor 10 vijvers [Meijere.a., /(V<S7].Bodemdiepte vijvers:ca. 125 cm.

gemachtigd om beheersmaatregelen te
nemen. Om te voorkomen dat men eikaars
belangen doorkruist, zijn beheerscommissies
ingesteld, waarbinnen sport- en beroepsvissers met elkaar afspreken hoe het visstandbeheer wordt uitgevoerd. Bestrijding
van de (gevolgen van) de overmatige algengroei via de wegvan het visstandbeheer zou
eveneens in een soortgelijk overleg, waarbij
ook de waterbeheerder isbetrokken, tot
stand moeten komen. Er isimmers sprake
van gezamenlijke belangen. Onlangs heeft
Rijkswaterstaat initiatieven genomen tot
overleg met de belangenorganisaties van de
sport- en beroepsvisserij. Dit overleg zal
moeten uitwijzen in hoeverre er een
gemeenschappelijk draagvlak isvoor actief
biologisch beheer. Van belang isdat visstand- en waterbeheerder geen strijdige
standpunten innemen waar het de mogelijk-

heden tot eutrofiëringsbestrijding betreft.
Het standpunt van de N W S , neergelegd in
haar beleidsnota Stek Tachtig, is,dat bij
overbezetting van de witvis het verdichten
van de roofvisstand een goede maatregel kan
zijn. De Raad voor de Binnenvisserij heeft
onlangs aan minister Braks een advies uitgebracht omtrent de voorwaarden van
toepassing van actief biologisch beheer.
Hoewel de Raad zich vooralsnog terughoudend opstelt ten aanzien van de toepassing in de praktijk, wordt aanbevolen
eventueel onderzoek te starten in proefvijvers. Als uit dit onderzoek blijkt dat deze
methode in praktijkomstandigheden perspectief biedt, zouden praktijkproeven
moeten starten. Daarbij acht de Raad het
gewenst dat de visserijorganisaties worden
betrokken bij de begeleiding van deze
proeven. Deze lijn isin overeenstemming
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met het onderzoeksbeleid van de Rijkswaterstaat.
Voor de praktische uitwerking van het visstandbeheer in het kader van de verbetering
van de waterkwaliteit, ishetbelangrijk datde
waterkwaliteitsbeheerders contact opnemen
metde visrechthebbenden.De visserijkundige
ambtenaren van het ministerie van Landbouw
en Visserij kunnen hierbij als intermediair
fungeren.
11. Conclusies voorhet beheer
—Aanpak van de nutriëntenbelasting staat
voorop bij de bestrijding van overmatige
algengroei;
- actief biologisch beheer, met name een
visstandbeheer gericht op minder brasem en
meer roofvis, kaneen belangrijke aanvullende
maatregel zijn om het herstelproces te
versnellen;
- perspectieven voor een dergelijk visstandbeheer zijn er vooral in ondiepe, min of meer
geïsoleerde wateren. In grote, diepere
meren, zoals het IJsselmeer en het Markermeer, isgeen sprake van 'verbraseming' en is
ook de algenbiomassa gemiddeld lager.
Visstandbeheer in het kadecvan waterkwaliteitsverbetering ishierniet aandeorde;
—visstandbeheersmaatregelen kunnen
waarschijnlijk éénmalig zijn in situaties waar
de nutriëntenbelasting voldoende is
gereduceerd. In wateren waar het praktisch
onmogelijk isde nutriëntenbelasting voldoende terug te brengen kan door het
herhaald uitvoeren van visstandbeheersmaatregelen, wellicht toch de gewenste
grotere helderheid worden gerealiseerd.
Met name voor relatief kleine wateren met
een hoge (economische) waarde, bijvoorbeeld
zwemplassen, zou dit een rendabele
beheersvorm kunnen zijn;
—onderzoek in proefvijvers en in praktijksituaties moet antwoord geven opvragen met
betrekking tot toepasbaarheid, uitvoering en
rendement vandezemethoden. Daarbijishet
wenselijk bij gebleken succes het onderzoek
geleidelijk uit te breiden tot grotere wateren;
- voor de planvorming in het kader van
integraal waterbeheer ishet vangroot belang
dat waterbeheerders en visstandbeheerders
een gezamenlijke visie op het beheer van
watersystemen ontwikkelen.
12. Samenvatting
Eutrofiëring van de Nederlandse meren en
plassen leidde tot massale algengroei, het
grotendeels verdwijnen van waterplanten en
een ernstige verstoring van de voedselketen.
De stand aan snoek liepsterk terug en mede
hierdoor kon de brasem zich ongeremd
ontwikkelen.
De aanpak van deze waterkwaliteitsproblemen richt zich primair op het terugdringen van de nutriëntenbelasting. Herstel
van de waterkwaliteit wordt echter belem-

merd door de eenzijdige opbouw van de
voedselketen.
Actief biologisch beheer, met name een
visstandbeheer gericht op minder brasem en
meer roofvis, kan het herstelproces versnellen. Onderzoek in proefvijvers heeft de
potentiële betekenis van dergelijke maatregelen aangetoond. Het praktijkonderzoek
in kleine geïsoleerde wateren dat isgestart in
1987 en het lopende onderzoek in modelsystemen zal inzicht geven in de toepasbaarheid en het rendement van visstandbeheersmaatregelen onder verschillende
omstandigheden.
Voor de verdere ontwikkeling van actief
biologisch beheer ishet van groot belang dat
waterbeheerders en visstandbeheerders tot
een gezamenlijk plan van aanpak komen.
Verantwoording
Het onderzoek dat hier isbeschreven wordt
uitgevoerd in samenwerking met de Organisatie ter Verbetering van de Binnenvisserij
(OVB), het Limnologisch Instituut (LI)ende
Provincie Utrecht. Commentaar en suggesties
voor dit artikel zijn geleverd door
M. P. Grimm (OVB), E. H. R. R. Lammens
(LI), F. A. M. Claessen (DBW/RIZA) en
J. A. W. de Wit (DBW/RIZA).
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vastgesteld, welke de beschikking hadden
over een zogenaamde beweegbare vloer.
De enige remedie om het gebonden chloor
binnen de tolerantie te houden ishet veelvuldig schoonmaken van de onderzijde van
deze vloeren; daarbij zorgvuldig lettend op
dode hoeken en holle kokerbalken. Overbelasting van zwembaden en slechte circulatie
van het zwemwater dragen eveneens bij tot
een verhoogd gebonden beschikbaar chloorgehalte, vaak gepaard gaande met een verhoging van het kaliumpermanganaatverbruik
tot boven de grenswaarde.
Tot slot
De kwaliteit van het zwemwater zalèn door
de zwembad-bedrijfsleider èn door het
laboratorium tegen de achtergrond van de
ervaringen in 1986 beter kunnen worden
beoordeeld. Daarom verwacht het
PWN-laboratorium over de gehele linie een
duidelijke verbetering in de handhaving van
de in de WHVZ gestelde normen in het
lopend jaar. Voor vele baden zal technische
en bouwkundige aanpassing daarbij nodig
blijken: voorwaarden die men dient te
accepteren opdat zwemmen een verantwoorde vrijetijdsbesteding blijft.
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