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- Voorwoord -

Voorwoord
In onze drukke samenleving wordt gelukkig steeds meer het accent gelegd op het
belang van natuur en milieu. Dit geldt ook voor zaken zoals kwalitatief goed
oppervlaktewater met een daarin voorkomende gezonde en gevarieerde visstand.
Verantwoord en duurzaam visstandbeheer valt tegenwoordig dan ook niet meer weg
te denken bij de vorming van diverse beleidsplannen van overheidsinstanties.
Als eigenaar van de stadswateren verhuurt de gemeente Gouda al ruim veertig jaar
het volledige visrecht aan de Goudse Hengelaarsvereniging 'Viswaterpachting'
(VWP). De goede samenwerking tussen de VWP en de gemeente werd onderstreept
tijdens de totstandkoming van het omvangrijke Waterplan Gouda. In het plan staan
beheer, inrichting en onderhoud van water centraal, alsmede het streven naar
verbetering van waterkwaliteit.
Op initiatief van de VWP is in juni 2001 de werkgroep Visstandbeheer in het leven
geroepen. Naast afgevaardigden van VWP en gemeente Gouda, hebben ook
vertegenwoordigers van het Hoogheemraadschap Rijnland en het Waterschap Wilck
en Wiericke zitting in deze werkgroep. In 2005 fuseren deze organisaties in één
groot hoogheemraadschap Rijnland. De werkgroep Visstandbeheer heeft als eerste
activiteit een enquête georganiseerd onder de ruim 900 aangesloten Goudse
sportvissers. Deze enquête heeft inzicht gegeven in de wensen van de Goudse
sportvissers en laat zien welke stadswateren voor de sportvisserij belangrijk zijn.
Vervolgens heeft de werkgroep samen met de Organisatie ter Verbetering van de
Binnenvisserij (OVB) in februari 2002 een visserijkundig onderzoek uitgevoerd in een
aantal Goudse wateren. Hierbij zijn groei, conditie en de soortensamenstelling van
de gevangen vis vastgesteld. De resultaten tonen aan dat ondanks de soms minder
goede milieuomstandigheden, als gevolg van de dikke modderlaag die in veel
stadswateren aanwezig is, in de meeste Goudse stadswateren een redelijk
gevarieerde en omvangrijke visstand aanwezig is. In april 2003 heeft de VWP samen
met een team van de Goudse Sportduikers de baggerlaag en waterdiepte van de
VWP-putten aan de Goejanverwelledijk nauwkeurig in kaart gebracht. De werkgroep
treedt regelmatig in overleg met de gemeente Gouda over onder andere onderhoud,
inrichting van ecologische oevers en de baggerproblematiek.
In 2003 heeft de werkgroep door het verwerven van financiële ondersteuning uit de
Subsidieregeling Sport- en Beroepsvisserij en vanuit het Waterplan Gouda opdracht
kunnen geven aan de OVB om een visstandbeheerplan op te stellen voor de Goudse
stadswateren. In dit plan is de visie van de werkgroep voor de komende 10 jaar
neergelegd ten aanzien van het visstandbeheer, de inrichting en het beheer van
viswater om in de toekomst een duurzame, gevarieerde en evenwichtig opgebouwde
visstand te verkrijgen dan wel te behouden in de Goudse stadswateren. De visie van
de werkgroep zal als richtsnoer en praktische leidraad kunnen dienen voor het
waterbeheer en het beleid van Gemeente, Waterschap en Hoogheemraadschap.
Wij hopen dat het visstandbeheerplan een brede belangstelling mag verwerven van
alle in dit voorwoord genoemde en betrokken partijen.
Namens het bestuur van de GHV "Viswaterpachting”
Chiel Amkreutz,
Voorzitter werkgroep visstandbeheer.
Hans van der Kleij,
Secretaris werkgroep visstandbeheer.
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Samenvatting
Voorliggend Visstandbeheerplan voor de Goudse stadswateren heeft
betrekking op wateren waar de Goudse Hengelaarsvereniging
Viswaterpachting (VWP) een actief beheer van de visstand voert. In dit plan
wordt de visie van de VWP ten aanzien van vis, viswater en sportvisserij voor
de komende jaren uiteengezet. Directe aanleiding vormt het Waterplan van
de gemeente Gouda waarin belangrijke maatregelen voor vis en water zijn
opgenomen.
Uit onderzoek is gebleken dat een dikke baggerlaag, riooloverstorten,
eutrofiëring, overmatige oeverbegroeiing, een tekort aan
overwinteringsplaatsen, gebrek aan functionerende paai- en
opgroeigebieden en versnippering van leefgebied de grootste problemen
voor vissen in de stadswateren vormen. De heersende milieuomstandigheden worden duidelijk weerspiegeld in de samenstelling en
kwaliteit van de aanwezige visstand. In totaal zijn 17 verschillende vissoorten
gevangen in de Goudse stadswateren. Over het algemeen was brasem de
meest voorkomende vissoort. In de meer met waterplanten begroeide singels
was blankvoorn de meest voorkomende vissoort, daarnaast kwamen kolblei,
blankvoorn en vetje relatief veel voor. Naast de variatie in bodemsoort,
waterdiepte en doorzicht bleek vooral de waterplantenbedekking van grote
invloed op de samenstelling van de visstand in de verschillende wateren.
Ondanks de soms minder goede milieu-omstandigheden is in de meeste
stadswateren een redelijk gevarieerde en omvangrijke visstand aangetroffen.
Deze wateren vervullen dan ook een belangrijke rol als viswater voor veel
sportvissers uit Gouda en de nabije omgeving.
Veel andere wateren hebben met enige aanpassingen ook de potentie om
een belangrijk leefgebied voor vis te vormen. Vanuit die
ontwikkelingsmogelijkheden zijn naast een algemene visie vier verschillende
visies voor de wateren opgesteld; Stadswater, Recreatiewater, Karperwater
en Natuurwater. Binnen elke visie wordt gestreefd naar een optimale
ontwikkeling van visstand, viswater en visserij. Daartoe zijn knelpunten ten
opzichte van de huidige situatie vastgelegd en maatregelen voorgesteld, die
zijn toegekend aan de verschillende deelgebieden. Belangrijke maatregelen,
die per deelgebied in kaart zijn gebracht, betreffen onder andere het
verwijderen van de baggerlaag, saneren van riooloverstorten, herstel en
aanleg van paai- en opgroeigebieden en verbetering van
sportvisserijmogelijkheden door aanleg van visstekken. Voor een zestal
belangrijke sportvisserijwateren is bovendien een gebiedsgerichte uitwerking
gemaakt.
Veel van de maatregelen die worden voorgesteld kunnen niet door de VWP
zelf worden uitgevoerd. Het Waterplan biedt de VWP nieuwe kansen om
haar visie te verwezenlijken, waarbij de vereniging zich realiseert dat
afstemming met andere waterbeheerders noodzakelijk is. Daartoe is de
werkgroep visstandbeheer ingesteld waarin vertegenwoordigers van de
gemeente Gouda, het Waterschap Wilck en Wiericke, het
Hoogheemraadschap van Rijnland en de VWP allerlei uiteenlopende zaken
met betrekking tot het visstandbeheer in de Goudse stadswateren
afstemmen.
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1

Inleiding
Dit hoofdstuk vormt de inleiding op het visstandbeheerplan voor de Goudse
stadswateren. De inleiding beschrijft achtereenvolgens de aanleiding, de
doelstelling en de uitgangspunten. Het hoofdstuk wordt afgesloten met een
beschrijving van de werkwijze en een leeswijzer.

1.1

Aanleiding voor het beheerplan
De Goudse Hengelaarsvereniging Viswaterpachting (VWP) is als
visrechthebbende verantwoordelijk voor het visstandbeheer in de Goudse
stadswateren. In deze wateren voert zij al meer dan 75 jaar een actief beheer
door het uitzetten van vis. De VWP volgt ook de huidige ontwikkelingen in het
visstandbeheer, die onder andere gericht zijn op het verbeteren van de
leefomgeving van de vis; het viswater. Voor uitvoering van maatregelen met
betrekking op het viswater is de vereniging afhankelijk van andere water- en
oeverbeheerders in de stad. De gemeente Gouda, Waterschap Wilck en
Wiericke en het Hoogheemraadschap van Rijnland hebben ieder een eigen
verantwoordelijkheid in het beheer van het stedelijk water. De VWP realiseert
zich dat afstemming met andere beheerders noodzakelijk is. Daarom heeft zij
voor een meer planmatig en gestructureerd beheer van de visstand een
werkgroep visstandbeheer ingesteld. In deze werkgroep vergaderen
vertegenwoordigers van de gemeente Gouda, het Waterschap Wilck en
Wiericke, het Hoogheemraadschap van Rijnland en de VWP over allerlei
uiteenlopende zaken met betrekking tot het visstandbeheer in de Goudse
stadswateren.
Eerste resultaten werkgroep visstandbeheer
De eerste stap van de werkgroep op weg naar een planmatig beheer van de
visstand is een enquête gehouden onder de leden van de VWP. In deze
enquête konden sportvissers hun wensen en klachten kenbaar maken. Met
de resultaten van de enquête is vervolgens bepaald welke wateren in Gouda
een groot visserijbelang vertegenwoordigen en waar meer inzicht in de
visstand wenselijk is. De Organisatie ter Verbetering van de Binnenvisserij
(OVB) heeft deze belangrijke wateren voor de sportvisserij bemonsterd en de
resultaten vastgelegd in de eindrapportage ‘Visserijkundig onderzoek
Goudse Stadswateren’. In dit rapport wordt ook ingegaan op de milieu- en
habitatomstandigheden van de wateren voor de visgemeenschap.
Visstandbeheer in de toekomst
Een groot deel van de inventarisatie van vis, visserij en viswater voor
belangrijke visserijwateren in Gouda is daarmee vastgelegd. De werkgroep
heeft vervolgens ingezet op realisatie van een overall visie vanuit het
visstandbeheer, op de toekomst van de visstand, viswater en sportvisserij in
alle Goudse stadswateren. Een visie waarin knelpunten en vooral ook
maatregelen worden geformuleerd voor het visstandbeheer van deze
wateren in de toekomst. Bovendien kunnen maatregelen die al zijn
uitgevoerd door gemeente, waterschap, hoogheemraadschap en
visstandbeheerder worden geëvalueerd en beoordeeld op hun waarde voor
de visstand. De beschreven punten zijn vastgelegd in het voor u liggende
Visstandbeheerplan voor de Goudse stadswateren.
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1.2

Doelstellingen visstandbeheer
De VWP wil met dit visstandbeheerplan haar visie op het visstandbeheer, de
inrichting en het beheer van de Goudse stadswateren als viswater en de
visserijmogelijkheden vastleggen.
Het plan dient als leidraad en naslagwerk voor de werkgroep visstandbeheer
om in de toekomst een duurzame en voor de Goudse stadswateren
gevarieerde en evenwichtig opgebouwde visstand te verkrijgen. Hiervoor zijn
streefbeelden (toekomstvisie) voor de visstand opgesteld, die zijn afgestemd
met het beleid van de gemeente Gouda, het Hoogheemraadschap van
Rijnland en het Waterschap Wilck en Wiericke. Daarnaast zijn mogelijkheden
aangegeven voor het voeren van een verantwoord en eenduidig
visstandbeheer in de Goudse stadswateren. Bovendien is aandacht besteed
aan behoud en waar mogelijk verbetering van het visserijgebruik in de
wateren.
Samengevat staan de volgende doelstellingen centraal:
ô Het verkrijgen van een duurzame en voor de Goudse stadswateren
gevarieerde en evenwichtig opgebouwde visstand.
ô Het aangeven van de mogelijkheden voor het voeren van een
verantwoord en eenduidig visstandbeheer op de Goudse stadswateren.
ô Het behouden en waar mogelijk verbeteren van het visserijgebruik.
ô Het verstrekken van een leidraad en naslagwerk voor beleidsmakers van
stadsontwikkeling en -onderhoud voor het voeren van een verantwoord
visstandbeheer in de Goudse stadswateren.

e

Water met een belang voor vis en visser; de 2 VWP-put aan het Baden Powellplantsoen.
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1.3

Werkwijze en leeswijzer
Dit visstandbeheerplan is opgesteld door de Organisatie ter Verbetering van
de Binnenvisserij (OVB) in opdracht van de VWP. De werkgroep
visstandbeheer heeft gezorgd voor een goede begeleiding en input bij de
totstandkoming van het beheerplan.
Het visstandbeheerplan heeft de volgende opbouw:
ô Na dit inleidende hoofdstuk wordt in hoofdstuk 2 De Goudse
stadswateren een beschrijving van het plangebied, de Goudse
stadswateren gegeven. Aan de orde komen de algemene
karakteristieken van het gebied waaronder de waterhuishouding,
waterkwaliteit en ecologie. Verder zijn ook beleid en ontwikkelingen, die
relevant zijn voor het visstandbeheer en de visserij op de Goudse
stadswateren, in dit hoofdstuk opgenomen.
ô In hoofdstuk 3 Viswater, visstand en visserij in Gouda is de huidige
situatie van viswater, visstand(beheer) en sportvisserij beschreven.
ô In hoofdstuk 4 Visie op vissen in Gouda is beschreven hoe het
viswater, de visstand en de visserij zich in de komende tien jaar volgens
de VWP en de andere belanghebbenden zou moeten ontwikkelen.
ô In hoofdstuk 5 Knelpunten zijn knelpunten en bedreigingen voor
viswater, visstand(beheer) en sportvisserij beschreven. Deze staan het
realiseren van het toekomstbeeld in de weg en worden veroorzaakt door
huidige activiteiten of milieuomstandigheden in de stadswateren.
Bedreigingen voor het viswater kunnen voort komen uit de
ontwikkelingen die de komende jaren in het gebied zullen plaatsvinden.
ô In hoofdstuk 6 Maatregelen is beschreven welke maatregelen
uitgevoerd moeten worden om het viswater, de visstand en de visserij
zich in de gewenste richting te laten ontwikkelen. Deze maatregelen zijn
in de vorm van aandachtspunten en aanbevelingen naar de
verantwoordelijke instanties toe beschreven. Per deelgebied is
aangegeven welke maatregelen van toepassing zijn.
ô In hoofdstuk 7 Gebiedsgerichte uitvoering zijn de 6 voornaamste
hengelsportwateren afzonderlijk uitgewerkt.
ô Tot slot is in hoofdstuk 8 Uitvoeringsprogramma opgenomen welke
visstandbeheeractiviteiten door de werkgroep zullen worden uitgevoerd.
Deze activiteiten zijn concreet geformuleerd als actiepunten in het
uitvoeringsprogramma. Bij ieder actiepunt is naast de gewenste
frequentie, ook aangegeven wie als eerste verantwoordelijk is voor de
uitvoering en wie daarbij betrokken is.
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2

De Goudse stadswateren
Dit hoofdstuk beschrijft het plangebied, eerst voor alle Goudse stadswateren
en daarna per deelgebied. Deze deelgebieden zijn watereenheden
overgenomen uit het Waterplan Gouda. Verschillende onderwerpen
variërend van de algemene karakteristieken van het gebied tot aan de
waterhuishouding en waterkwaliteit komen aan de orde. Ook wordt aandacht
besteed aan het beleid en de ontwikkelingen, die relevant zijn voor het
visstandbeheer en de visserij op de stadswateren.

2.1

Algemene karakteristieken
Gouda ligt in de provincie Zuid-Holland, midden in het Groene Hart van de
Randstad. De stad Gouda en het water zijn onlosmakelijk met elkaar
verbonden. In vroeger tijden speelde Gouda een belangrijke rol in de
Hollandse binnenvaart (gemeente Gouda, 2004), en dankt haar ontwikkeling
aan de ligging op een kruispunt van land- en waterwegen.
De plek waar Gouda nu ligt was rond het jaar 1000 na Chr. drassig en bedekt
met een moerasbos, met daarin veenriviertjes, zoals de Gouwe. In de elfde
en twaalfde eeuw is men begonnen met het ontginnen van het veen. Enige
tijd daarna werd het riviertje de Gouwe door een kanaal verbonden met de
Oude Rijn. De monding van de Gouwe in de Hollandsche IJssel werd
uitgebreid tot een haven. Hierdoor ontstond een zeer belangrijke
handelsvaarroute tussen Vlaanderen/Frankrijk en Holland en het
Oostzeegebied. In 1143 wordt de naam Gouda voor het eerst vermeld. In
1272 verleent Graaf Floris V stadsrechten aan Gouda. In de middeleeuwen is
de stad geteisterd door grote stadsbranden, de Geuzen en de pest. Na deze
periode wordt veel van de oude stad gesloopt en worden vele grachten
gedempt.
Deelgebieden
Het Waterplan van de gemeente Gouda onderscheidt deelgebieden, welke
ook in dit visstandbeheerplan gehanteerd worden.
Het betreft:
1
de Binnenstad;
2
de Korte Akkeren;
3
de Polder Bloemendaal;
4
de Polder Willens.
De paragrafen 2.2 tot en met 2.5 behandelen de afzonderlijke deelgebieden.
Figuur 2.1 toont de begrenzing van het plangebied en de deelgebieden.
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Figuur 2.1

Kaart van het plangebied; de Goudse stadswateren.
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Watertypen
Gouda kent uiteenlopende wateren met verschillende functies. De Goudse
stadswateren zijn op basis van deze functies te verdelen in verschillende
watertypen, zoals grachten, singels en vijvers.
1. Grachten
De grachten, zoals de Haven, de Turfmarktgracht, de Turf-, Katten-, Blekersen Fluwelensingel, liggen in de binnenstad. Alle grachten hebben
vastgelegde, stenen oevers en maken deel uit van de stadsboezem. Van
oorsprong hadden deze grachten vooral een scheepvaartfunctie.
Tegenwoordig zijn waterberging en waterafvoer de belangrijkste functies. De
belevings- en cultuurhistorische waarde van grachten is groot.
2. Singels
Kunstmatige, grotendeels beschoeide en lijnvormige wateren in andere
deelgebieden van Gouda worden gerekend tot de singels. Bekende
voorbeelden zijn de watergangen langs de Bloemendaalseweg of de
Westerkade. De voornaamste functies van de singels zijn het opvangen en
afvoeren van afval- en regenwater. In het huidige groen- en waterbeleid in de
stad besteedt men steeds meer aandacht aan de recreatieve functie van de
singels waaronder het sportvisserijgebruik.
3. Vijvers
Het laatste binnen Gouda te onderscheiden watertype zijn de verschillende
vijverpartijen in de stad. Tot de vijvers worden overstortvijvers, ondiepe
plassen en overige vijverpartijen gerekend. Binnen Gouda liggen de vijvers
veelal in stadsparken of plantsoenen. De vijver Suomi, de 1e en 2e VWP-put,
de Put Weidebloemkwartier en de vijvers in het IJsselplantsoen en het Park
Atlantis zijn voor de sportvisserij belangrijke vijvers.
Visrechtensituatie
Eigenaar van het merendeel van het water en het visrecht is de gemeente
Gouda. De VWP huurt de volledige visrechten van alle gemeentelijke
wateren, waaronder die van de stadswateren en is daarmee als
visrechthebbende verantwoordelijk voor het beheer van de visstand op de
Goudse stadswateren. Er vindt geen beroepsvisserij plaats.
Waterhuishouding
Het watersysteem (zie figuur 2.2) binnen de gemeentegrenzen van Gouda
bestaat uit drie subsystemen; het boezemstelsel, het polderstelsel en het
buitenwater van de Hollandsche IJssel en de Gouwe. Dit laatste systeem valt
buiten het plangebied van dit visstandbeheerplan en wordt derhalve niet
behandeld.
Het boezemstelsel kent twee onderdelen; de stadsboezem en het
boezemstelsel van het Hoogheemraadschap van Rijnland. Het
visstandbeheer van dit laatste systeem is behandeld in het Masterplan
Visstandbeheer Rijnlands Boezem (Kroes & Zoetemeyer, 2001).
Water vanuit de Hollandsche IJssel en Rijnlands boezem wordt op diverse
plaatsen de Goudse stadsboezem ingelaten. Via de Turfsingel en de
Fluwelensingel wordt overtollig water uitgeslagen op de Hollandsche IJssel.
Via de Karnemelksloot wordt de aan- en afvoer van water geregeld naar een
groot deel van het poldersysteem en de Reeuwijkse Plassen. Het
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Hoogheemraadschap van Rijnland is verantwoordelijk voor het kwaliteits- en
kwantiteitsbeheer van de stadsboezem en het onderhoud van kades en
oevers.
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Topografische ondergrond: © Topografische Dienst, Emmen.

Figuur 2.2

Waterhuishoudkundige situatie Goudse stadswateren.

Het poldersysteem is verdeeld in 7 peilvakken met verschillende waterpeilen,
de in- en uitlaat van water wordt geregeld via 13 inlaten en 10 gemalen (zie
figuur 2.2).
Er wordt onderscheid gemaakt in beheer voor:
ô De ‘hoofdwatergangen’.
Waterkwaliteitsbeheerder voor de hoofdwatergangen (zie figuur 2.2) van
Gouda is het Hoogheemraadschap van Rijnland. Het Waterschap Wilck en
Wiericke is verantwoordelijk voor het waterkwantiteitsbeheer en voor het
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onderhoud van het ‘natte profiel’ in de hoofdwatergangen. Dit betekent dat zij
zorg draagt voor het tijdig baggeren en het schonen van waterplanten in de
hoofdwatergangen. De gemeente Gouda onderhoudt de (droge) oevers
langs de hoofdwatergangen.
ô De ‘overige watergangen’.
Het hoogheemraadschap is hier waterkwaliteitsbeheerder en het waterschap
is waterkwantiteitsbeheerder. Het onderhoud in de overige watergangen valt
onder de verantwoordelijkheid van de gemeente of particulieren.
Een overzicht van het beheer van de Goudse stadswateren is opgenomen in
onderstaande tabel (tabel 2.1).
Tabel 2.1

Beheer van de Goudse stadswateren.
Waterkwaliteit

Waterkwantiteit

Onderhoud
oever
HHvR

Stadsboezem
Poldersysteem:

HHvR

HHvR

‘nat’ profiel
HHvR

- Hoofdwatergangen

HHvR

WWW

WWW

GG

- Overige watergangen

HHvR

WWW

GG

GG

Gebruikte afkortingen;
HHvR
Hoogheemraadschap van Rijnland
WWW
Waterschap Wilck en Wiericke
GG
Gemeente Gouda

Waterkwaliteit 1995 - 2000
Het Waterplan Gouda (kaart 6; gemeente Gouda et al., 2003) beschrijft de
waterkwaliteit in de Goudse stadswateren in de jaren 1995 tot 2000. In het
plan wordt geconcludeerd dat het stadswater zeer voedselrijk is. Voor alle
aan voedselrijkdom gerelateerde parameters (N- en P-totaal; stikstof en
fosfaat) geldt dat de MTR-waarde (zie onderstaand kader) minstens 1 tot 2
maal werd overschreden. Vaak was dit zelfs 3 tot 5 maal de MTR-waarde.
Het doorzicht en het chlorofyl-a gehalte voldeed vrijwel overal aan de MTRnormen. De gehaltes aan zware metalen als cadmium, chroom, lood en
nikkel voldeden vrijwel overal aan de normen. Koper en in mindere mate zink
overschreden de normen met regelmaat.
De waterkwaliteit en de MTR-normering.
De kwaliteit van het water is van groot belang voor vissen en ander waterleven. Zonder een goede
waterkwaliteit is een gezond en divers ecosysteem niet mogelijk. Om te kunnen controleren hoe het
met de waterkwaliteit van een water gesteld is, bemonsterd de waterkwaliteitsbeheerder met enige
regelmaat het water. Hierbij worden diverse chemische en fysische parameters geanalyseerd, zoals
het zuurstofgehalte, de zuurgraad of pH, het doorzicht en de nutriënten of voedingsstoffen, totaalfosfaat en totaal-stikstof (ook wel P-totaal en N-totaal genoemd).
Het Maximaal Toelaatbaar Risiconiveau (MTR) betreft concentraties van stoffen, waarbij een
bepaalde mate van verstoring van het waterleven te verwachten is. Deze normering staat in de
Vierde Nota Waterhuishouding (VenW, 1998). Het MTR geldt als minimum waterkwaliteitsdoel voor al
het oppervlaktewater en wordt ook wel grenswaarde genoemd. Het MTR vervangt de vroegere
basiswaterkwaliteit en Algemene Milieu Kwaliteit (AMK). Het MTR komt overeen met de bescherming
van 95% van alle soorten waterleven in een watersysteem.
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Waterkwaliteit 2001 - 2003
Na analyse van gegevens uit de jaren 2001, 2002 en 2003 (zie Bijlage III;
bron: Hoogheemraadschap van Rijnland) blijkt dat de waterkwaliteit op korte
termijn weinig veranderingen vertoont. Het water kenmerkt zich als erg
voedselrijk en vrijwel altijd overschrijden totaal-N en totaal-P de MTRnormen. Opvallend zijn vooral de lage zuurstofgehalten in de meeste
wateren. Op de meetpunten liggen de toetswaarden voor zuurstof vaak ver
beneden de norm. In 2003 overschreden de gehaltes aan chloride in de
meeste gevallen de norm. Dit kan direct worden toegeschreven aan de
langdurige droge periode in dat jaar, waardoor noodgedwongen water met
relatief hoog chloride-gehalte is ingelaten. De zware metalen koper en zink
overschrijden altijd (en meestal in ruime mate) de MTR-normen.
De waterkwaliteit is geanalyseerd op basis van 6 monsterpunten. Dit is vrij
weinig gezien de grote hoeveelheid water in Gouda en de grote biotische en
abiotische verschillen tussen de verschillende wateren. Hierdoor zou een
vertekend beeld van de waterkwaliteit in de Goudse stadswateren kunnen
ontstaan. Dit zou kunnen gelden voor een parameter als het zuurstofgehalte,
waarbij, afhankelijk van de plaatselijke omstandigheden, grote verschillen
kunnen optreden. Echter gezien de overwegend lage zuurstofgehalten bij alle
monsterpunten, mag worden aangenomen dat de waarden voor deze
parameter in de overige Goudse stadswateren ook onvoldoende zijn.

Zicht op de Goudse binnenstad; de Turfsingel.
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Binnenstad

2.2

Dit deelgebied is het oudste deel van de stad Gouda en beslaat de gehele
Binnenstad, inclusief de omringende singels. De wateren in dit deelgebied
behoren tot de watertypen grachten en singels. In de Binnenstad liggen
enkele grachten, zoals de Haven, de Binnengouwe en de Turfmarktgracht.
De Turf-, Katten-, Bleekers- en Fluwelensingel omsluiten de Binnenstad.
Figuur 2.3 geeft een overzicht van het deelgebied Binnenstad en de wateren.
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Figuur 2.3

Deelgebied Binnenstad.

Waterhuishouding
De wateren in het deelgebied Binnenstad behoren tot de stadsboezem. In de
Binnenstad handhaaft men een waterpeil van NAP -0,70 m, dit om
verzakkingen van huizen (in het centrum) door een inklinkende veenbodem
te voorkomen. Via de Turfsingel, de Fluwelensingel en de Nieuwe Gouwe
wordt overtollig water uitgeslagen op de Hollandsche IJssel en Rijnlands
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Boezem. Water komt de Binnenstad in door de inlaat van water vanuit de
Hollandsche IJssel en de Nieuwe Gouwe.
Waterkwaliteit
Binnen het deelgebied Binnenstad liggen twee monsterpunten; één in de
Turfsingel bij de Mallegatsluis (RO434) en één in de Fluwelensingel bij het
Houtmansplantsoen (RO581) (afgebeeld in figuur 2.3), beide zijn gelegen in
de stadsboezem. De waterkwaliteit in de Fluwelensingel is beter als die in de
Turfsingel.
Voedselrijkdom
Het water in de Turfsingel is erg voedselrijk, de normen voor N- en P-totaal
van respectievelijk 2,2 en 0,15 mg/l, werden in grote mate overschreden. Het
doorzicht was in 2001 en 2002 respectievelijk 0,5 en 0,6 meter en voldeed
daarmee aan de norm van 0,4 m. De N- en P-totaal gehaltes overschrijden in
de Fluwelensingel in alle gevallen de normen, echter in vrij geringe mate. Het
doorzicht in dit water ligt rond de meter.
Zuurstof
De zuurstofgehaltes in de Turfsingel voldoen niet aan de MTR-norm van 5
mg/l, de gemeten waarden lagen hier allen onder. Het zuurstofgehalte van
het monsterpunt in de Fluwelensingel voldeed in 2003 aan de MTR-norm, in
de jaren daarvoor waren de zuurstofgehaltes echter erg laag.
Zware metalen
In de Turfsingel waren de gehaltes aan koper en zink, met name in 2003,
zeer hoog. Ook de gehaltes aan lood en nikkel overschreden de normen van
respectievelijk 11 en 5,1 µg/l, enkele malen. Koper en zink gehaltes in de
Fluwelensingel overschrijden de norm in ruime mate.
Waterbodem
De baggerlaag in de stadsgrachten is van slechte kwaliteit, klasse 4, wat een
zware verontreiniging inhoudt.

2.3

Korte Akkeren
Het deelgebied Korte Akkeren bestaat uit de gelijknamige wijk, en de wijk
Kromme Gouwe. De wateren in het deelgebied Korte Akkeren behoren tot de
watertypen vijvers en singels. Belangrijke wateren voor de sportvisserij in het
deelgebied zijn de vijver en singel in het Weidebloemkwartier, het water aan
de Van Lennepkade en de vijver Suomi. Andere wateren binnen dit
deelgebied zijn de Gaarlandsingel, de Molensloot, en de wateren langs de
Westerkade, Leeuwerikstraat en Emmastraat. Figuur 2.4 geeft een overzicht
van het deelgebied Korte Akkeren en de belangrijkste wateren.
Waterhuishouding
De wijk Korte Akkeren wordt vanuit de Gouwe voorzien van water. Ook de
wateruitlaat vindt plaats op de Gouwe. Het waterpeil in de wijk Korte Akkeren
handhaaft men op NAP -2,30 m. In de wijk Kromme Gouwe worden twee
waterpeilen gehanteerd; NAP -2,20 m., en NAP -0,60 m.
Waterkwaliteit
Binnen het deelgebied Korte Akkeren ligt één monsterpunt, wat is gelegen in
een singel nabij de Eerste Moordrechtse Tiendeweg (ROP24501) (afgebeeld
in figuur 2.4). De waterkwaliteit in deze singel voldoet in veel gevallen niet
aan de MTR-norm.
Voedselrijkdom
Het water is erg voedselrijk; de N-totaal en P-totaal gehalten lagen met
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respectievelijk 3,5 en 0,57 mg/l in 2001 en 2,9 en 0,58 mg/l in 2002 ver
boven de MTR-normen. Het chlorofyl-a gehalte was met 150 µg/l in 2002 te
hoog en het doorzicht met 0,37 m in 2001 te laag. In 2002 voldeed het
doorzicht aan de norm.
Zuurstof
Het zuurstofgehalte in dit water is zeer laag, in 2001 en 2002 waren de
gehalten respectievelijk 1 en 0,6 mg/l. Perioden van zuurstofarm tot bijna
zuurstofloos water kwamen regelmatig voor.
Zware metalen
De zware metalen koper en zink overschrijden 2 tot 3 keer de norm.
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Figuur 2.4

Deelgebied Korte Akkeren.

© 2004 OVB / Goudse Hengelaarsvereniging
Viswaterpachting

21

- Visstandbeheerplan Goudse Stadswateren 2005 - 2015 -

2.4

Polder Bloemendaal
Het deelgebied Polder Bloemendaal bestaat uit de wijken Nieuwe Park,
Kadebuurt, Gouda-Noord, Plaswijck, Bloemendaal en Goudse Poort. De
wijken Bloemendaal en Plaswijck dateren uit de jaren zestig en zeventig van
de vorige eeuw en zijn dus relatief recent gebouwde wijken. In het
deelgebied Polder Bloemendaal liggen alleen singels en vijvers. Belangrijke
wateren in dit deelgebeid zijn de wateren langs de Bloemendaalseweg en de
Winterdijk, het Park Atlantis, de wateren aan de Jac.P. Thijsselaan en de
Wilde wingerdlaan, de Breevaart aan de Burgvlietkade, de sloten in
Noorderhout en Steinenburg, en de sloten langs de Plaswijckweg. Figuur 2.5
geeft een overzicht van het deelgebied Polder Bloemendaal en de wateren.
Waterhuishouding
Het gehele deelgebied Polder Bloemendaal heeft een waterpeil van NAP 2,20 m. Water wordt dit deelgebied ingelaten vanuit de Breevaart aan de
Burgvlietkade bij het Jan van Renesseplein. De waterafvoer vindt plaats
richting het landelijk gebied ten noorden van de A12, via een automatische
stuw bij de Winterdijk en twee handbediende stuwen onder de A12 aan
weerszijden van de Bloemendaalseweg.
Waterkwaliteit
Binnen het deelgebied Polder Bloemendaal liggen twee monsterpunten; één
in de Breevaart aan de Burgvlietkade (RO148) en één in een singel in de wijk
Plaswijck nabij de straat Stolpenburg (ROP01116) (zie figuur 2.5). Aangezien
water vanuit de Breevaart aan de Burgvlietkade wordt ingelaten in Polder
Bloemendaal, zegt de waterkwaliteit van monsterpunt RO148 ook iets over
het inlaatwater en de waterkwaliteit van de wateren nabij het inlaatpunt.
Voedselrijkdom
Het water van de Breevaart aan de Burgvlietkade is erg voedselrijk, maar
overschrijdt de normen van N-totaal en P-totaal slechts in vrij kleine mate.
Het doorzicht van het water is hoog. De gehaltes aan N-totaal in de singel
aan de Stolpenburg voldoen in 2001 aan de MTR-norm, in 2002 vindt een
lichte overschrijding plaats. De MTR-norm voor P-totaal wordt in 2001 in
ruime mate overschreden, in 2003 in zeer ruime mate. Het water is zeer
voedselrijk, met name door de zeer hoge gehalten aan P-totaal. Het
doorzicht is laag, met 0,43 en 0,44 m in 2001 en 2002, maar voldoet wel aan
de norm.
Zuurstof
De zuurstofgehaltes zijn in de Breevaart aan de Burgvlietkade erg laag, al
wordt in 2003 de MTR-norm bijna gehaald. De zuurstofgehalten in de singel
aan de Stolpenburg zijn zeer laag, de toetswaarden kwamen in 2001 en
2002 niet boven de 1 mg/l uit, dit betekent dat het water in bepaalde perioden
bijna zuurstofloos was.
Zware metalen
In de Breevaart aan de Burgvlietkade ligt het koper- en zinkgehalte ver boven
de toegestane norm van respectievelijk 1,5 en 11 µg/l. In de singel aan de
Stolpenburg overschrijden de zware metalen koper en zink ruimschoots de
norm. Nikkel voldoet echter aan de streefwaarde.
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Figuur 2.5

Deelgebied Polder Bloemendaal.

2.5

Polder Willens
Het deelgebied Polder Willens bestaat uit de wijken Kort Haarlem,
Achterwillens, Oosterwei en Goverwelle. De wijk Goverwelle is aangelegd
eind vorige eeuw en daarmee de meest recent aangelegde wijk binnen de
gemeente Gouda. De wateren in het deelgebied Polder Willens behoren tot
de watertypen singels en vijvers. Belangrijke wateren voor de sportvisserij in
dit deelgebied zijn het Baden Powellplantsoen (de 1e en 2e VWP-put), de
wateren aan de Voorwillenseweg, en de Vliet van Erberveld aan het
Gloriantplantsoen. Figuur 2.6 geeft een overzicht van het deelgebied Polder
Willens en de wateren.
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Figuur 2.6

Deelgebied Willens.

Waterhuishouding
Het waterpeil in de wijk Kort Haarlem handhaaft men op NAP -1,90 m. In de
overige wijken in dit deelgebied wordt een waterpeil van NAP -1,95 m
gehanteerd. Water wordt in het deelgebied in- en uitgelaten via de Breevaart
aan de Burgvlietkade en de Hollandsche IJssel.
Waterkwaliteit
Binnen het deelgebied polder Willens ligt één monsterpunt in een singel
gelegen aan de Voorwillenseweg (ROP16301) (zie figuur 2.6). De
waterkwaliteit van dit water voldoet in veel gevallen niet aan de MTRnormen.
Voedselrijkdom
Het doorzicht is met 0,65 tot bijna 0,80 m goed te noemen, en voldoet
daarmee in ruime mate aan de norm. Het water is ook hier zeer voedselrijk.
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Zuurstof
De zuurstofgehaltes in dit water zijn met 0,2 mg/l in 2001 en 2003, en 0,1
mg/l in 2003 extreem laag. Zuurstofarme en bijna zuurstofloze
omstandigheden komen regelmatig voor, met name in de herfst en
winterperiode. Opvallend is ook de hoge waarde van ammoniak in 2002,
waarschijnlijk het gevolg van een riooloverstort.
Zware metalen
De gehalten aan koper en zink voldeden in ruime mate niet aan de normen.
In 2002 was de overschrijding van de kopernorm (1,5 µg/l) met 17 µg/l
extreem hoog.

2.6

Beleids- en planologisch kader
Diverse beleidsplannen beïnvloeden in meer of in mindere mate het
visstandbeheer in de stadswateren. Het volgende overzicht geeft in
vogelvlucht een weergave van het geldende beleid. Een uitgebreide
beschrijving staat in Bijlage I.
Europese Kaderrichtlijn Water
Een beleidsstuk met een grote toekomstige invloed op de invulling van het
Nederlandse waterbeheer én het visstandbeheer, is de Europese
Kaderrichtlijn Water (KRW ; Europees Parlement, 2000). Een verplichting die
volgt uit de KRW omvat het beschrijven van watersystemen door de
waterbeheerders. Hieronder valt ook het beschrijven en het toetsen van de
visstand gecombineerd met een drie jaarlijkse monitoringsronde.
Visstandbemonsteringen kunnen in Nederland volgens de Visserijwet alleen
plaatsvinden met toestemming van de visrechthebbende. Indien een
waterbeheerder dus een visstandbemonstering in een bepaald water wil
uitvoeren, dient er een toestemming van de visrechthebbende, in veel
gevallen een hengelsportvereniging, verkregen te worden. In de KRW wordt
aangegeven dat een actieve participatie van burgers en belangengroepen bij
de uitvoering van de KRW gestimuleerd moet worden. De KRW vergroot dus
niet alleen de aandacht voor de visstand in het waterbeheer, maar vergroot
ook de nut en noodzaak voor de waterbeheerders en de visserij om samen te
werken. Als visstandbeheerder is het belangrijk kennis te nemen van de
inhoud van de KRW en de gevolgen voor de eigen wateren.
Waterplan Gouda
Het voornaamste beleidsplan voor de Goudse stadwateren is het Waterplan
Gouda (gemeente Gouda et al., 2003). In tabel 2.2 wordt een overzicht
gegeven van de maatregelen zoals voorgesteld in het Waterplan Gouda,
voor de periode 2002 - 2006 met een doorkijk naar de periode 2006 - 2015.
Gemeentelijk Rioleringsplan 2004-2008
Het Gemeentelijk Rioleringsplan (Royal Haskoning, 2004) is een uitwerking
van onder andere de Europese Kaderrichtlijn Water en het Waterplan Gouda.
Doelen die gesteld worden zijn:
*
voorkomen dat schoon water (hemelwater) naar de afvalwaterzuiveringsinstallatie wordt afgevoerd;
*
voorkomen van ongewenste emissies naar oppervlaktewater, bodem
en grondwater;
*
voorkomen van overlast (wateroverlast en stank) voor de omgeving.
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Maatregelen om deze doelen te bereiken zijn:
*
reparatie en vervanging van het rioolstelsel;
*
zo veel als mogelijk scheiden van vuilwater en schoon regenwater;
*
uitbreiding van oppervlaktewater zodat schoon regenwater
opgevangen kan worden.
Baggerplan gemeente Gouda
In 2002 is in opdracht van het waterschap Wilck en Wiericke en de gemeente
Gouda voor de bebouwde kom van Gouda een baggerplan (Niebeek
Milieumanagement, 2002) opgesteld. Het plan bevat een planning voor het
baggeren die samenloopt met de reeds aanwezige baggerplanning van het
waterschap en de geplande schouwronde.
Naast een inventarisatie van de kwaliteit van de bagger bevat het plan ook
voorstellen over hoe om te gaan met de vrijkomende bagger. Inmiddels is
onder impuls van de subsidieregeling Regeling Eenmalige Uitkering
Baggerwerkzaamheden Bebouwd Gebied (SUBBIED) een
baggeruitvoeringsplan gemaakt voor de wijken Goverwelle en Oosterwei. In
het winterseizoen van 2004/2005 zullen de watergangen in deze wijken
gebaggerd worden.
Tabel 2.2

Maatregelentabel Waterplan Gouda (naar: gemeente Gouda et al., 2003).

Maatregel

Droge
voeten
*

Creëren open water
Verbreden watergang
Oplossen hydraulisch knelpunt
- vergroten duikers
- vergroten waterdiepte
Omzetten groen in water
Aanleggen natuurvriendelijke oevers
Baggeren
In kader van gemeentelijk rioleringsplan
- afkoppelen watergang van riools telsel
- aansluiten ongerioleerde panden
- ombouwen rioolstelsel
Studie naar versneld ombouwen rioolstelsel
Realiseren nat ecologisch netwerk
Aanleggen ondiepe zones met oeverplanten in
‘strakke’ watergangen
Opheffen overkluizingen
Aanleggen vuilwater- en milieustation ten behoeve van
recreatievaart
Duikers onder fiets - en voetpaden vervangen door
bruggen
Intensiveren onderhoud aan duikers
Opstellen beheer en onderhoudsplan voor water en
oever
Aanleggen educatieve waterpunten; waterontdekplek
Stimuleren hengelsportvereniging bij opstellen
visstandbeheerplan
In vergunning opnemen van regels met betrekking tot
de aanleg van een steiger/beschoeiing bij uitgifte van
kavels

*
**

Donkergrijs:
Lichtgrijs:

hoofddoel
nevendoel

© 2004 OVB / Goudse Hengelaarsvereniging
Viswaterpachting

26

Gezond
water
**

Sprekend
water

Werken
aan water
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Viswater, visstand en visserij in Gouda
Dit hoofdstuk beschrijft de huidige situatie van het viswater, de visstand en
de visserij; allereerst algemeen voor alle Goudse stadswateren en daarna
per deelgebied. Voor het viswater is een beschrijving gemaakt van het
leefmilieu voor vissen. De belangrijkste factoren die de visstand in de
Goudse stadswateren kunnen beïnvloeden zijn hierin besproken. Op grond
van de milieu-omstandigheden voor de visstand is een indeling in
viswatertypen gemaakt. Aan de hand van recent uitgevoerde visserijkundige
onderzoeken is een uitgebreide beschrijving opgenomen van de huidige
visstand. Een beschrijving van het sportvisserijgebruik sluit dit hoofdstuk af.

3.1

Algemeen
Viswater
Voor alle duidelijkheid: met viswater wordt niet bedoeld ‘water om in te
vissen’. Onder viswater worden de milieu-omstandigheden besproken die
van invloed zijn op het leefgebied en de leefmogelijkheden voor vissen en die
daardoor van directe invloed zijn op de visstand. Naast de waterkwaliteit gaat
het hier vooral om de aanwezigheid van water- en oeverplanten, de
bodemgesteldheid en de inrichting en het onderhoud van het water en de
oevers (o.a. baggeren en op diepte houden van wateren, aanleg en beheer
van natuurvriendelijke oevers).
In mei 2004 is een milieu-inventarisatie uitgevoerd op een twintigtal punten in
de Goudse stadswateren (zie figuur 3.1 en Bijlage V).
De zichtdiepte varieerden sterk binnen de Goudse stadwateren. De laagste
zichtdiepten zijn aangetroffen in de vijver Suomi en het Weidebloemkwartier
(resp. 20 en 35 cm), de hoogstens in de Vliet van Erberveld en de Van
Lennepkade (beiden 120 cm). In de meeste wateren bevonden de
zichtdiepten zich tussen 40 en 80 cm.
De pH varieerde van 7,6 tot 8,4, alleen in de Van Lennepkade is een hogere
pH aangetroffen van 9.
De zuurstofgehalten varieerden sterk, van 4 mg/l in de wateren aan de
Plaswijckweg tot 13,5 mg/l in de Van Lennepkade. Over het algemeen
werden zuurstofgehalten van 8 à 9 mg/l aangetroffen. In vergelijking met de
meetgegevens van het Hoogheemraadschap van Rijnland (zie paragraaf 2.1)
zijn tijdens de milieu-inventarisatie hogere zuurstofgehalten gemeten. De
éénmalige metingen tijdens de milieu-inventarisatie zijn momentopnames
van deze parameter, wat weinig zegt over het verloop van het
zuurstofgehalte in de rest van het jaar.
De baggerlaag varieerde van 10 tot 50 cm, met een gemiddelde van 30 cm.
Het merendeel van de wateren (11 wateren) behoorden tot het brasemsnoekbaars viswatertype. De overige wateren behoorden tot het blankvoornbrasem (3 wateren), het snoek-blankvoorn (4 wateren) en ruisvoorn-snoek (2
wateren) viswatertype. Voor een uitgebreide beschrijving van de
viswatertypen, zie Bijlage VI.
In juni 2004 heeft een onderzoek naar het voorkomen van waterplanten in de
Goudse stadswateren plaatsgevonden (Visser, 2004) (zie Bijlage VI). De
gele plomp was de meest aangetroffen soort. Andere veel aangetroffen
soorten waren waterlelie, gele lis, waterzuring en riet. De meeste
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aangetroffen soorten zijn indicatief voor voedselrijk water (Bloemendaal en
Roelofs, 1988; CUR, 2000).
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Viswatertypen in de Goudse Stadswateren

Brasem-snoekbaars
Topografische ondergrond: © Topografische Dienst, Emmen.

Figuur 3.1

Viswatertypen in de Goudse stadswateren.

Tijdens de milieu-inventarisaties zijn in de meeste wateren overwinteringsplaatsen van meer dan 1 meter diep aangetroffen, alleen in de wateren aan
de Voorwillenseweg, de Jac. P. Thijsselaan, Steinenburg en Noorderhout zijn
geen plekken dieper dan 1 meter aangetroffen die als overwinteringsplaats
kunnen dienen. In de niet geïnventariseerde wateren is de waterdiepte veelal
te ondiep.
Goede paai- en opgroeimogelijkheden zijn in slechts 7 van de 20
geïnventariseerde locaties aangetroffen. Met name ondergedoken
waterplanten en moeras- en oeverplanten bieden goede paai- en
opgroeimogelijkheden. Drijfbladplanten, die in vrij veel Goudse stadswateren
zijn aangetroffen, bieden vooral goede opgroeimogelijkheden maar zijn voor
de paai van vissen minder geschikt.
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Overwinteringsgebieden voor vis.
In de winterperiode zoeken vissen vaak diepe, luwe plekken op om te overwinteren. Plaatsen van
meer dan 1 meter diepte en voldoende grootte, voldoen in veel gevallen als overwinteringsgebied
voor vis. Indien dergelijke overwinteringsplaatsen in een water niet aanwezig zijn, kan in een strenge
winter vissterfte optreden, door zuurstoftekort en het dichtvriezen van de waterkolom. Het
zuurstoftekort kan optreden door ijsbedekking, waarbij door de beperkte lichtinval de productie van
zuurstof door fotosynthese nagenoeg stil komt te liggen. Dit proces wordt nog versterkt indien er een
laag sneeuw over de ijsbedekking ligt, of als er een dikke, zuurstofverbruikende baggerlaag aanwezig
is.

Waterkwaliteit algemeen
Naar aanleiding van de waterkwaliteitsgegevens beschreven in hoofdstuk 2,
kan geconcludeerd worden dat de waterkwaliteit in de Goudse stadswateren
veel te wensen overlaat. Met name de zeer lage zuurstofgehalten van de
wateren en in mindere mate de hoge voedselrijkdom zorgen ervoor dat het
leefmilieu voor vissen in de huidige situatie weinig optimaal is. De hoge
gehaltes aan koper en zink vormen momenteel geen direct gevaar voor de
visstand, maar kunnen over langere termijn wel negatieve gevolgen hebben.
De bovenstaande effecten hebben diverse oorzaken zoals; riooloverstorten,
de inlaat van water, en een dikke baggerlaag.
Riooloverstorten
Gemengde rioolstelsels hebben maar een beperkte bergingscapaciteit. Bij
een zware regenbui loopt het riool vol, waardoor ongezuiverd, verdund
rioolwater niet meer naar de rioolwaterzuiveringsinstallatie (rwzi) stroomt,
maar via een nooduitlaat, de (riool)overstort, rechtstreeks op het
oppervlaktewater wordt geloosd. In de eerste “vuilprop” uit het riool is het
water zuurstofloos en bevat veel zuurstofonttrekkende stoffen, waardoor
vissterfte kan optreden. Bij een aanhoudende overstort of doorspoeling,
verplaatst deze vuilprop zich, waardoor een groter wateroppervlak
verontreinigt raakt en elders vissterfte kan optreden. Op de langere termijn
leiden riooloverstorten tot overbemesting van het water, overmatige
algengroei en vervuilde waterbodems.
Lozingen van ongezuiverd rioolwater komen in de gemeente Gouda, in
vergelijking met andere gemeenten, relatief weinig voor, door de vele
lekkages in het rioolstelsel. Alleen bij extreme buien, wanneer er veel water
valt in zeer korte tijd, treden de riooloverstorten in werking en komen
lozingen voor. Deze lozingen vinden waarschijnlijk alleen plaats in de
Binnenstad en de wijken Korte Akkeren, Oosterwei, Nieuwe Park en Kort
Haarlem.
Inlaat van water
De inlaat van water uit de Hollandsche IJssel en de Gouwe zorgt op twee
manieren voor voedselrijk water. Allereerst is er de directe aanvoer van
nutriënten opgelost in het inlaatwater. Daarnaast zorgt dit inlaatwater ook
voor nalevering van nutriënten uit de veenbodem. Dit proces verloopt als
volgt: het inlaatwater heeft een andere samenstelling dan het oorspronkelijke
gebiedseigen water, het is zwavel- en kalkrijk. Als het inlaatwater in contact
komt met de veenbodem vindt er een scheikundige reactie van zwavel
(sulfaat) en kalk uit het inlaatwater met de ijzerdeeltjes uit de veenbodem
plaats. Deze reactie zorgt ervoor dat fosfaatdeeltjes, die normaal gebonden
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zitten aan de ijzerdeeltjes, uit de veenbodem vrijkomen, waardoor het water
verrijkt wordt met meer voedingsstoffen.
Baggerlaag
Een dikke baggerlaag kan in de zomer en tijdens ijsbedekking in de winter,
zuurstofarme omstandigheden veroorzaken. De afbraak van organische
stoffen (zoals algen, waterplanten en boombladeren) die in de baggerlaag
voorkomen onttrekt zuurstof aan de waterkolom. De zuurstofarme of
zuurstofloze omstandigheden kunnen vervolgens tot vissterfte leiden.
Opwerveling van slib uit de baggerlaag vermindert het doorzicht van het
water, waardoor waterplanten moeizaam of niet tot ontwikkeling kunnen
komen. Bovendien kunnen waterplanten moeilijk wortelen in een losse
baggerlaag.
Zware metalen
De verontreinigingen van koper en zink zijn in stedelijk gebied vaak
afkomstig van respectievelijk waterleidingen en dakgoten. Blootstelling van
vissen aan hoge concentraties koper en zink kan leiden tot ziektes,
verminderde vruchtbaarheid en verhoogde sterfte. De gehaltes aan deze
stoffen zoals ze in de Goudse stadswateren voorkomen, kunnen in vissen
sub-lethale verschijnselen veroorzaken, zoals verminderde groei en
verminderde vruchtbaarheid.
Visstand
In februari en maart 2002 heeft de OVB op verzoek van de Goudse
Hengelaarsvereniging “Viswaterpachting” een visserijkundig onderzoek
uitgevoerd naar de visstand van de Goudse stadswateren (Gerlach, 2002).
Hierbij zijn de soortensamenstelling, de lengte-opbouw van de verschillende
vissoorten, de groei en de conditie van de gevangen vis vastgesteld. De
visstandbemonstering werd uitgevoerd met zegens van verschillende
lengtes, waarmee de bredere delen van de wateren zijn bevist. Daarnaast
zijn smallere en begroeide delen van het water met behulp van een electrovisapparaat afgevist.
Onderstaand worden de resultaten van dit onderzoek kort besproken. Een
uitgebreidere beschrijving is opgenomen in het rapport “Visserijkundig
onderzoek Goudse Stadswateren” (Gerlach, 2002). De paragrafen 3.2 tot en
met 3.5 beschrijven de bemonsterde wateren per deelgebied.
Geconcludeerd werd dat de in de verschillende stadswateren heersende
milieu-omstandigheden duidelijk weerspiegeld werden in de samenstelling en
kwaliteit van de aanwezige visstand. In totaal zijn 17 verschillende vissoorten
gevangen in de Goudse stadswateren. Over het algemeen was brasem de
meest voorkomende vissoort. In de meer met waterplanten begroeide singels
was blankvoorn de meest voorkomende vissoort en in de eveneens meer
begroeide vijvers kwamen kolblei, blankvoorn en vetje het meest voor. Naast
de variatie in bodemsoort, waterdiepte en doorzicht bleek vooral de
waterplantenbedekking van grote invloed op de samenstelling van de
visstand in de verschillende wateren. Ondanks de soms minder goede
milieu-omstandigheden is in de meeste stadswateren een redelijk
gevarieerde en omvangrijke visstand aangetroffen. Deze wateren vervullen
momenteel dan ook een belangrijke rol als viswater voor veel sportvissers uit
Gouda en de nabije omgeving. Blijvend verminderde milieu-omstandigheden
zullen echter resulteren in een verslechtering van de visstand.
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Sportvisserij
Onder sportvisserij worden de aspecten besproken die van invloed zijn op
het sportvisserij gebruik. Het gaat om de bevisbaarheid van het water, de
toegankelijkheid van de oevers en het water, de waardering van de visstand
en de wijze waarop wordt gevist. Samengevat betreft het de daadwerkelijke
passende uitoefening van de sportvisserij.
De Roosendaalse Hengelsport Agglomeratie geeft jaarlijks ongeveer ???
visvergunningen uit aan de Roosendaalse sportvissers. De RHA is opgericht,
om mensen die geen lid zijn van een hengelsportvereniging de mogelijkheid
tot vissen te bieden, tegen geringe kosten (€ 1,00).
In het najaar van 2001 heeft de VWP een enquête gehouden onder de in
Gouda woonachtige sportvissers, die zijn aangesloten bij de vereniging. Van
de ruim 900 aangeschreven leden werden 228 ingevulde enquêtes retour
ontvangen (een respons van circa 25%). Uit de enquête blijkt dat ongeveer
60% van de sportvissers op witvis vist, voornamelijk met de vaste hengel.
Sportvissers kunnen ingedeeld worden in zogenaamde visserijtypen (NVVS,
2001). De groep witvissers behoort grotendeels tot de zogenaamde
recreatievissers. Daarnaast vist circa 20% op karper en 20% op snoek, met
de werphengel. De bereik- en bevisbaarheid van de Goudse stadswateren
wordt door 87% van de sportvissers als goed bestempeld. Slecht gesteld is
het met de waterdiepte van de stadswateren. Volgens de geënquêteerden
heeft slechts een beperkt aantal wateren een acceptabele diepte. De
visstand in de Goudse stadswateren wordt als goed ervaren, het merendeel
van de geënquêteerden vindt de afmetingen en aantallen van de meest
beviste vissoort voldoende. De controle op de stadswateren laat te wensen
over, uit de enquête is gebleken dan meer dan 72% zegt nog nooit te zijn
gecontroleerd door politie of een controleur van de VWP.
Hengelvangstregistratie heeft nog een lange weg te gaan, slechts 12%
registreert haar vangsten. Op de volgende pagina’s is een korte beschrijving
gegeven van de recreatie-, karper- en snoekvissers die vissen in de Goudse
stadswateren.
De recreatievisser
Deze sportvisser vist in stadswateren, visvijvers, kanalen, rivieren en meren,
kortom vrijwel overal. De recreatievisser vist in Gouda vanaf de kant met een
vaste stok of werphengel op brasem, blankvoorn, kolblei, ruisvoorn en zeelt
(vrijwel alle vissoorten worden bevist). Als eisen aan het water stelt de
recreatievisser een diepte van maximaal 3 tot 5 meter met een
bedekkingspercentage van waterplanten van 0 tot 10 %. De oever is bij
voorkeur natuurlijk en grillig met een begroeiing van riet, bomen en struiken
met minimaal om de 5 tot 10 meter open plekken. De afstand van de
parkeerplaats naar de visplaats mag maximaal 100 meter bedragen. De
bereikbaarheid van de visplaats door paden is gewenst. Hindernissen
vormen geen bezwaar. De beleving van het vissen vormt voor de Goudse
recreatievisser de belangrijkste drijfveer om te gaan vissen.
Tot dit visserijtype behoren de meeste sportvissers die de Goudse
stadswateren bevissen. Aangezien de recreatievisser vaak geen erg hoge
eisen stelt aan viswater en visstand, kan dit type sportvisser dan ook goed uit
de voeten in de stadswateren. De bereik- en bevisbaarheid vormt in de
meeste Goudse wateren geen probleem.
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De karpervisser
Karpervissen in Gouda vindt plaats op vrijwel alle soorten water, waarbij
vanaf de kant met een werphengel, statisch specifiek op karper wordt gevist.
De eisen die de Goudse karpervisser aan het water stelt zijn over het
algemeen niet hoog. Alleen een redelijke diepte (1 tot 3 meter) en een
begroeide oever, met riet, bomen en struiken met kleine open plekken zijn
gewenst. De bereikbaarheid van de visplaats is vaak van ondergeschikt
belang.
Belangrijk voor de karpervisser is dat gevist kan worden in een water waar
men een goede kans heeft een karper te vangen. In de Goudse
stadswateren zijn een aantal wateren waar dit mogelijk is. De bereik- en
bevisbaarheid van deze wateren is goed.
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De snoekvisser
De snoekvisser vist bij voorkeur in polderwater, zand-, klei- of grindgaten,
meren of plassen en rivieren. Er wordt gericht gevist op snoek, maar
bijvangsten van baars en snoekbaars worden gewaardeerd. Er wordt gevist
met een werphengel vanaf de kant of vanuit een boot, waarbij de visser zich
steeds verplaatst. Als eisen stelt men aan het viswater een minimale diepte
van 1,5 meter, een minimale breedte van 3 meter en een minimale
zichtdiepte van 0,5 meter. Het bedekkingspercentage met waterplanten
bedraagt 10 tot 25 %. De oevers zijn bij voorkeur natuurlijk en grillig van
vorm en begroeid met riet, bomen en struiken met kleine open plekken. De
bereikbaarheid van het water is niet van belang.
De snoekvisser kan in de Goudse stadswateren goed terecht. De vele
singels herbergen een redelijke snoekstand en vormen over het algemeen
een goed te bevissen water voor de snoekvisser.

In de Goudse stadswateren vormen de recreatievissers de grootste groep
sportvissers, gevolgd door de karper- en snoekvissers.
Enkele aandachtspunten die volgen uit de resultaten van de VWP-enquête:
ô De geringe waterdiepte in de meeste stadswateren wordt als een groot
knelpunt ervaren.
ô De bereikbaarheid en bevisbaarheid van de Goudse stadswateren wordt
door een grote meerderheid van de geënquêteerden als goed ervaren.
Plaatselijk is de bevisbaarheid beperkt door bomen en struiken langs de
oever en grote hoeveelheden gele plomp in het water.
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ô Veel sportvissers zijn nog nooit gecontroleerd door politie of door
controleurs van de VWP.
ô In de Goudse stadswateren vist men voornamelijk op de favoriete
vissoorten blankvoorn, brasem, karper en snoek.
ô Het merendeel van de geënquêteerden vindt dat de aantallen en de
lengten en gewichten van de favoriete vissoorten acceptabel zijn.

Binnenstad

3.2

Viswater
In deelgebied Binnenstad zijn 5 wateren geïnventariseerd.
In de Turf-, Katten-, en Blekerssingel en de Haven varieerden de
waterplantenbedekking weinig, van <1 tot 5 procent, deze wateren behoren
allen tot het brasem-snoekbaars viswatertype. Ook was er weinig verschil in
zichtdiepte (45 tot 70 cm) en andere parameters zoals pH (7,8 tot 8,2) en
zuurstofgehalte (8,4 tot 9 mg/l). De baggerlaag was vrij gering, 10 à 15 cm,
alleen in de Haven is een relatief dikke baggerlaag van 30 cm aangetroffen.
De Fluwelensingel behoort, in tegenstelling tot de andere wateren in het
deelgebied Binnenstad, tot het snoek-blankvoorn viswatertype. De
waterplantenbedekking bedroeg ongeveer 50% van het wateroppervlak en
bestond geheel uit drijfbladplanten. De zichtdiepte was in dit water ook hoger
dan in de andere wateren, circa 85 cm. De parameters pH en zuurstofgehalte
(resp. 8,1 en 8,7 mg/l) waren vergelijkbaar met de andere singels. De
baggerlaag bedroeg circa 30 cm.
Visstand
De Fluwelensingel
Tijdens de bemonstering zijn in totaal 11 vissoorten gevangen. De visstand in
de Fluwelensingel verschilde vrij sterk van de visstand in de meeste andere
Goudse stadswateren. De vangst bestond vooral uit blankvoorn, brasem en
baars. Daarnaast zijn kolblei, paling, pos, ruisvoorn, snoekbaars, snoek,
winde en zeelt gevangen.
LENGTE-GROEIBEOORDELING BLANKVOORN,
Fluwelen Singel 26-2-2002.

CONDITIE BLANKVOORN,
Fluwelen Singel 26-2-2002.
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Voorbeeld groeisnelheid en conditie blankvoorn in de Fluwelensingel.

De blankvoorns verkeerden in een ruim voldoende conditie en vertoonden
een gemiddelde tot snelle groei (zie figuur 3.2). Van de brasem is een
evenwichtig opgebouwd bestand aangetroffen. De conditie was redelijk en de
groei langzaam tot gemiddeld. De snoek was de meest gevangen roofvis. De
gevangen snoeken hadden een gemiddeld groot formaat en verkeerden in
© 2004 OVB / Goudse Hengelaarsvereniging
Viswaterpachting

34

- Viswater, visstand en visserij in Gouda -

ruim voldoende conditie. Door de aanwezige waterplantenbegroeiing, de
voedselrijke (klei)bodem en de voldoende waterdiepte vormt de
Fluwelensingel een gevarieerde en voedselrijke leefomgeving voor vis,
waarin veel vissoorten goed kunnen gedijen.
Sportvisserij
Uit de enquête van de VWP is gebleken dat de singels in de Binnenstad door
bijna 10% van de Goudse sportvissers graag bevist worden. Specifiek
worden de Turf-, Katten- en Blekerssingel genoemd, maar met name de
Fluwelensingel is een veel bevist water. In deze wateren wordt vooral op
witvis gevist.

3.3

Korte Akkeren
Viswater
In deelgebied Korte Akkeren zijn 3 wateren geïnventariseerd. De wateren in
het Weidebloemkwartier en de vijver Suomi lijken sterk op elkaar; het
doorzicht is er gering (resp. 35 en 20 cm), de zuurstofgehaltes zijn niet
optimaal (resp. 6,2 en 6,6 mg/l) en de baggerlaag is gering (resp. 0,2 en 0,1
m, in het Weidebloemkwartier is recent gebaggerd). De vijver Suomi had een
zeer lage waterplantenbedekking van <1 % en behoort tot het brasemsnoekbaars viswatertype. Het Weidebloemkwartier had een
waterplantenbedekking van 20% en behoort hiermee tot het blankvoornbrasem viswatertype. De waterplanten waren grotendeels te vinden in de
sloten, hier was de bedekkingsgraad hoog, circa 80%, terwijl het open water
weinig waterplanten had.
In tegenstelling tot de bovenstaande wateren, heeft het water aan de Van
Lennepkade een hoog doorzicht (120 cm, bodemzicht) en 100% bedekking
aan waterplanten. Dit water behoort tot het ruisvoorn-snoek viswatertype. Het
zuurstofgehalte in dit water was zeer hoog, 13,4 mg/l. Dit is te verwachten
met een dergelijk hoge waterplantenbedekking. De waterplanten zorgen voor
hoge zuurstofgehalten overdag doordat ze kooldioxide omzetten in zuurstof.
’s Nachts verbruiken deze waterplanten echter zuurstof waardoor het
zuurstofgehalte ’s nachts kan dalen tot zuurstofarme waarden (<5 mg/l). De
vissoorten van het ruisvoorn-snoek viswatertype, zoals de zeelt, kroeskarper,
ruisvoorn en snoek, zijn goed bestand tegen deze omstandigheden en
kunnen korte perioden van zuurstofarme omstandigheden goed aan.
Visstand
De vijver en singel in het Weidebloemkwartier
Tijdens de bemonstering zijn in totaal 14 vissoorten gevangen. In het
Weidebloemkwartier is een gevarieerde visstand aangetroffen, met kolblei,
blankvoorn en vetje als meest voorkomende vissoorten. Daarnaast zijn
baars, bittervoorn, brasem, graskarper, karper, kroeskarper, paling, pos,
ruisvoorn, snoek en zeelt aangetroffen.
De gevangen vis verkeerde over het algemeen in een voldoende conditie,
maar de witvissoorten vertoonden daarnaast een overwegend langzame
groei. De snoekstand is omvangrijk en evenwichtig opgebouwd. De conditie
van de gevangen snoek was (ruim) voldoende.
Vanwege het aanwezige waterplantenbestand en de afwisseling van bredere
en smallere delen, vormt dit water een vrij gevarieerde leefomgeving voor
vis. De aanwezige baggerlaag en riooloverstorten hebben een negatieve
invloed op de zuurstofhuishouding van water en dus op de visstand.
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Sportvisserij
Uit de enquête van de VWP is gebleken dat de wijk Korte Akkeren voor veel
Goudse sportvissers een wijk is waarin graag een hengeltje wordt
uitgeworpen. Voor circa 17% van de sportvissers vormt dit het voornaamste
viswater. Het meest beviste water in deze wijk is de vijver en singel in het
Weidebloemkwartier. Met name bij karpervissers is dit water erg populair.
Daarnaast vissen de Goudse sportvissers op witvis bij de Van Lennepkade
en op karper in de vijver Suomi. Door de VWP is aangegeven dat ook in de
Gaarlandsingel, de Molensloot, en de wateren langs de Westerkade,
Leeuwerikstraat en Emmastraat, regelmatig wordt gevist.
Tabel 3.1

Voorkeuren vissoorten van de meest beviste wateren in Gouda.

Singels
Bloemendaalseweg
e
2 VWP-put
Breevaart aan de
Burgvlietkade
Vijver Weidebloemkwartier
Park Atlantis

3.4

% sportvissers die hier
regelmatig vissen
7,9
5,3
4,8
4,4

Witvis
83
50
27
80

3,9
3,5

22
38

% dat bij voorkeur vist op:
Roofvis
Grondvis
Karper
17
50
73
10
10
11
12

-

67
50

Polder Bloemendaal
Viswater
In deelgebied Polder Bloemendaal zijn 8 wateren geïnventariseerd.
In de Breevaart aan de Burgvlietkade bedroeg de waterplantenbedekking
15%, bestaande uit alleen drijfbladplanten. Het water behoort tot het
blankvoorn-brasem viswatertype. De zichtdiepte is hoog met 80 cm, en het
zuurstofgehalte bedraagt 9,1 mg/l. Er is een baggerlaag aangetroffen van 30
cm.
Het Park Atlantis behoort tot het brasem-snoekbaars viswatertype, de
waterplantenbedekking bedroeg slechts 2%. De zichtdiepte was gering met
40 cm. Ook hier is een vrij dikke baggerlaag aangetroffen van 30 cm. In de
winter van 2001/2002 is er gebaggerd en begin 2004 is dit park geheel
opnieuw ingericht. Hierbij is ook de vissteiger in de grote plas vernieuwd en
zijn enkele delen van de oevers heringericht.

Herinrichting van Park Atlantis: een vernieuwde vissteiger en een natuurvriendelijke inrichting
van de oevers.
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De wateren aan de Wilde Wingerdlaan en de Jac.P.Thijsselaan behoren
beiden tot het brasem-snoekbaars viswatertype. De waterplantenbedekking
bedroeg respectievelijk slechts 2 en 5%. De zichtdiepte was gering met 40
cm. In beide wateren is een dikke baggerlaag aangetroffen van 40 cm,
ondanks dat in de Wilde Wingerdlaan in de winter van 2002/2003 is
gebaggerd. In de Jac.P.Thijsselaan is in deze periode gedeeltelijk
gebaggerd, echter niet ter plaatse van de bemonsteringslocatie. Er was een
groot verschil tussen de zuurstofgehalten. Aan de Wilde Wingerdlaan is een
hoog zuurstofgehalte gemeten van 12,5 mg/l, terwijl aan de
Jac.P.Thijsselaan het zuurstofgehalte slechts de helft bedroeg, 6,2 mg/l.
De wateren aan de Bloemendaalseweg en de Plaswijckweg behoren beiden
tot het snoek-blankvoorn viswatertype, de waterplantenbedekking bedroeg
respectievelijk 25 en 30%. De zichtdiepte was in beide wateren vrij hoog met
80 cm. Ondanks dat het water gebaggerd is in de winter van 2000/2001, is er
aan de Bloemendaalseweg een relatief dikke baggerlaag aangetroffen van
40 cm. De baggerlaag aan de Plaswijckweg was gering met 20 cm, dit water
is in de winter van 1999/2000 gebaggerd. Het zuurstofgehalte aan de
Bloemendaalseweg bedroeg 9,2 mg/l. Aan de Plaswijckweg was het
zuurstofgehalte erg laag, 4 mg/l.
De wateren in Steinenburg behoren tot het brasem-snoekbaars viswatertype,
de waterplantenbedekking bedroeg slechts 2%. De zichtdiepte was hoog met
bodemzicht op 80 cm diepte. Er is een vrij dikke baggerlaag aangetroffen van
30 cm. In de winter van 1999/2000 is hier gebaggerd. Het zuurstofgehalte
was laag met 5,5 mg/l.
De wateren in Noorderhout behoren tot het blankvoorn-brasem viswatertype,
de waterplantenbedekking bedroeg er 15%. De zichtdiepte was gering met
40 cm. Ook hier is een dikke baggerlaag aangetroffen van 30 cm. Deze
wateren zijn niet recentelijk gebaggerd. Het zuurstofgehalte was laag met 5,1
mg/l.
Visstand
De Omloopwetering Plaswijckweg
Tijdens de bemonstering zijn in totaal 8 vissoorten gevangen. De visstand in
de Omloopwetering bestaat vooral uit kleinere brasem, met blankvoorn,
ruisvoorn, kolblei en (kleine) baars als belangrijkste begeleidende vissoorten.
Daarnaast zijn snoek, vetje en zeelt gevangen.
Er zijn slechts acht vissoorten gevangen, wat voor een water met veel
oeverlengte zoals de Omloopwetering niet veel is. Waarschijnlijk wordt het
voorkomen van een meer gevarieerde visstand beperkt door het gebrek aan
waterplanten. Er groeien in de wetering slechts weinig waterplanten, wat
grotendeels het gevolg is van de sterke beschaduwing door de langs het
water aanwezige bomen.
De matige conditie en (zeer) langzame groei van de brasem duiden op een
onvoldoende aanbod van visvoedsel. Van de blankvoorn, ruisvoorn en kolblei
is de blankvoorn de enige vissoort met een redelijke (net onder gemiddeld tot
gemiddelde) groei. De snoek was de meest gevangen roofvis. Er is een
omvangrijk en zeer evenwichtig opgebouwd bestand aangetroffen, met een
ruim voldoende conditie.
De aanwezige baggerlaag, door bladinval van omringende bomen, zorgt voor
een instabiele zuurstofhuishouding met negatieve effecten voor de visstand.
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Steinenburg
Tijdens de bemonstering zijn in totaal 6 vissoorten gevangen. In Steinenburg
is een soortenarme visstand aangetroffen, die vooral bestaat uit kleine
blankvoorn en ruisvoorn. Daarnaast zijn kroeskarper, snoek, tiendoornige
stekelbaars en zeelt aangetroffen. De visbezetting is zeer laag.
De blankvoorn en ruisvoorn hadden een voldoende conditie, de groei was
onder het gemiddelde.
De zuurstofhuishouding van dit water is slecht. De aangetroffen visstand is
kenmerkend voor een water met een slechte zuurstofhuishouding.
Het Park Atlantis
Tijdens de bemonstering zijn in totaal 10 vissoorten gevangen. In het Park
Atlantis is een grote hoeveelheid kleinere brasem en blankvoorn gevangen.
Verder komen ruisvoorn, kolblei en baars in redelijke aantallen voor.
Daarnaast zijn graskarper, kroeskarper, snoek, vetje en zeelt gevangen.
Alle vissoorten verkeerden in een voldoende conditie. De brasem vertoonde
een zeer langzame groei, de blankvoorn vertoonde een langzame tot
gemiddelde groei en de groei van ruisvoorn en kolblei was overwegend
gemiddeld. De zeer langzame groei van de brasem duidt enerzijds op een
relatief hoge brasembezetting en anderzijds op een grote concurrentie met
andere witvissoorten (vooral met blankvoorn). Er is een redelijke snoekstand
aangetroffen met vrij veel kleine exemplaren. De conditie was voldoende.
Door de hoge voedselrijkdom, matige helderheid en relatief grote waterdiepte
is het waterplantenbestand zeer beperkt.
Sportvisserij
Uit de enquête van de VWP blijkt dat de polder Bloemendaal voor circa een
kwart van de Goudse sportvissers het belangrijkste viswater is. In de wijken
Bloemendaal en Plaswijck wordt het meest gevist. In de wijken Nieuwe Park
en Noord vist men niet tot nauwelijks, uitgezonderd langs de Winterdijk. In dit
water wordt regelmatig gevist.
De meest beviste wateren in het deelgebied polder Bloemendaal zijn de
wateren langs de Bloemendaalseweg en het Park Atlantis. Andere wateren in
deze wijk waar regelmatig wordt gevist zijn; de wateren aan de Jac.P.
Thijsselaan en de Wilde wingerdlaan, de Breevaart aan de Burgvlietkade, de
sloten in Noorderhout en Steinenburg, en de sloten langs de Plaswijckweg.
In de wateren van het deelgebied polder Bloemendaal wordt voornamelijk
gevist op witvis. Het Park Atlantis is een veel bevist water door karpervissers.
Roofvissers zijn vooral te vinden langs de Bloemendaalseweg.

3.5

Polder Willens
Viswater
In deelgebied Polder Willens zijn 4 wateren geïnventariseerd.
De 1e en 2e VWP-put in het Baden Powellplantsoen hebben vergelijkbare
milieu-omstandigheden. De waterplantenbedekking is er laag, in beide
wateren slechts 5% bedekking met drijfbladplanten. Beide wateren behoren
tot het brasem-snoekbaars viswatertype. De pH (8,2), de zuurstofgehaltes
(9,8 en 9,9 mg/l) en andere parameters kwamen in beide water overeen. De
baggerlaag bedroeg langs de oever 10 cm. In april 2003 is door de VWP met
behulp van duikers in beide putten de baggerlaag opgemeten. De
baggerlaag in de 1e VWP-put bedroeg in het midden 50 tot 90 cm. In de 2e
VWP-put was de baggerlaag minder dik, ca. 20 tot 60 cm dik. Opvallend is
de hoge zichtdiepte, die in beide wateren circa 90 cm bedroeg. Met dergelijk
hoge zichtdiepten is te verwachten dat er meer waterplanten voorkomen.
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De sloten die met beide putten in verbinding staan, bevatten veel
drijfbladplanten en behoren tot het snoek-blankvoorn viswatertype.
De Vliet van Erberveld behoort tot het snoek-blankvoorn viswatertype. De
waterplantenbedekking bedroeg 40% en de zichtdiepte 120 cm. Het
zuurstofgehalte was hoog met 9,3 mg/l, ondanks een relatief dikke
baggerlaag van circa 30 cm.
De wateren langs de Voorwillenseweg behoren tot het ruisvoorn-snoek
viswatertype. De waterplantenbedekking bedroeg 70% en er was bodemzicht
(80cm). Het zuurstofgehalte was ook hier hoog met 9,8 mg/l, ondanks een
relatief dikke baggerlaag van 30 cm.
Visstand
Het Baden Powellplantsoen
Tijdens de bemonstering zijn in totaal 11 vissoorten gevangen. De visstand in
het Baden Powellplantsoen bestond voornamelijk uit kleinere brasem, met
blankvoorn, kolblei, ruisvoorn, baars en karper als belangrijke begeleidende
vissoorten. Daarnaast zijn kroeskarper, paling, pos, snoekbaars, snoek en
zeelt gevangen.
De conditie van de brasem was matig en de groei (zeer) langzaam. De
blankvoorn en kolblei vertoonden naast een voldoende conditie een groei die
onder gemiddeld was. De ruisvoorn vertoonde een voldoende conditie en
een gemiddelde groei. De roofvisstand bestaat uit snoek en snoekbaars. Van
beiden is een evenwichtig opgebouwd bestand aangetroffen en de conditie
was voldoende.
Sportvisserij
Uit de enquête van de VWP blijkt dat de polder Willens voor circa 15% van
de Goudse sportvissers het belangrijkste viswater is. Met name in de wijk
Goverwelle wordt veel gevist in dit deelgebied. In de wijken Oosterwei (met
uitzondering van de VWP-putten) en Kort Haarlem (met uitzondering van de
vijver aan de Cronjéstraat) wordt nauwelijks gevist.
Het meest beviste water in het deelgebied polder Willens is het Baden
Powellplantsoen, met name de 2e VWP-put, welke erg populair is onder
karpervissers. Andere wateren in deze wijk waar regelmatig wordt gevist zijn;
de wateren aan de Voorwillenseweg, en de Vliet van Erberveld aan het
Gloriantplantsoen.

© 2004 OVB / Goudse Hengelaarsvereniging
Viswaterpachting

39

- Visstandbeheerplan Goudse Stadswateren 2005 - 2015 -

© 2004 OVB / Goudse Hengelaarsvereniging
Viswaterpachting

40

- Visie op vissen i n Gouda -

4

Visie op vissen in Gouda
Dit hoofdstuk beschrijft de toekomstvisie op viswater, visstand en
sportvisserij in de Goudse stadswateren. De beleidsdoelstellingen uit het
Waterplan Gouda, vormt het kader waarbinnen de toekomstvisie is
opgesteld. De gewenste situatie is uitgewerkt in een algemeen streefbeeld
wat geldt voor alle stadswateren en vier visies die gelden voor afzonderlijke
wateren. Deze laatste visies zijn gebaseerd op differentiatie in
mogelijkheden, functies en gebruik. De streefbeelden zijn zodanig gekozen
dat realisatie ervan binnen de planperiode mogelijk is. In paragraaf 4.3 wordt
per deelgebied dieper ingegaan op de streefbeelden.

4.1

Waterplan Gouda; goed voor de visstand?
Wat is de directe waarde van het Waterplan Gouda voor de visstand van de
Goudse stadswateren? Het antwoord op deze vraag is opgenomen in tabel
4.1, waarin een korte analyse op de voorgestelde maatregelen uit het
Waterplan is uitgevoerd.

Tabel 4.1

Maatregelen en hun waarde voor de visstand.

Maatregel
Creëren open water
Verbreden watergang
Oplossen hydraulisch knelpunt
- vergroten duikers
- vergroten waterdiepte
Omzetten groen in water
Aanleggen natuurvriendelijke oevers
Baggeren
In kader van gemeentelijk rioleringsplan
- afkoppelen watergang van rioolstelsel
- aansluiten ongerioleerde panden
- ombouwen rioolstelsel
Studie naar versneld ombouwen rioolstelsel
Realiseren nat ecologisch netwerk
Aanleggen ondiepe zones met oeverplanten in ‘strakke’
watergangen
Opheffen overkluizingen
Aanleggen vuilwater- en milieustation ten behoeve van
recreatievaart
Duikers onder fiets- en voetpaden vervangen door bruggen
Intensiveren onderhoud aan duikers
Opstellen beheer en onderhoudsplan voor water en oever
Aanleggen educatieve waterpunten; waterontdekplek
Stimuleren hengelsportvereniging bij opstellen
visstandbeheerplan
In vergunning opnemen van regels met betrekking tot de aanleg
van een steiger/beschoeiing bij uitgifte van kavels
++
+
0

=
=
=

Waarde voor de visstand
+
+
++

+
++
++
+

0
+
++
+
0
+
+
0
0
+
0

zeer positief
positief
neutraal
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De maatregelen die een directe invloed uitoefenen op het habitat van de vis,
zullen allen een positieve invloed hebben op de visstand. Maatregelen zoals
het ‘aanleggen van natuurvriendelijke oevers’ en het ‘aanleggen van ondiepe
zones met oeverplanten in strakke watergangen’, kunnen zorgen voor goede
paai- en opgroeimogelijkheden voor veel vissoorten en een leefgebied voor
plantenminnende vissoorten.
Daarnaast zal met name de maatregel ‘baggeren’ positief uitpakken voor de
visstand, door een verbetering van de zuurstofhuishouding in de
stadswateren. Hierbij dient te worden opgemerkt dat in het Waterplan wordt
gestreefd naar een waterkolom waarvan maximaal 30% uit bagger bestaat.
Bij een waterdiepte van 1 meter betekent dit dus dat de baggerlaag nog 30
cm dik mag zijn. Dit is voor vis al een dikke baggerlaag. Bij voorkeur dient de
baggerlaag niet dikker dan 10 tot 20 cm te zijn. Bij een dikkere baggerlaag
zullen de negatieve effecten, met name op de zuurstofhuishouding,
gehandhaafd blijven.

4.2

Streefbeeld
Algemeen
De kwaliteit van het leefmilieu in de Goudse stadswateren dient zorg te
dragen voor een gezonde en evenwichtig opgebouwde visstand die
kenmerkend is voor het karakter van een stadswater. Er wordt gestreefd naar
biologisch gezond water. Dit is water dat niet stinkt, voldoende waterdiepte
heeft en een rijke flora en fauna kent. De waterkwaliteit van alle Goudse
stadswateren dient te voldoen aan de landelijk geldende MTR-normen.
In de Goudse stadswateren dienen alle deelhabitats (paai-, opgroei- en
overwinteringsgebieden) voor vis aanwezig of bereikbaar te zijn. Migratie
vanuit Rijnlands boezem en de Hollandsche IJssel naar de stadsboezem
dient mogelijk te zijn. In de overige stadswateren dient migratie naar
deelhabitats mogelijk te zijn.
De visstand in de stadswateren is kenmerkend voor de watertypen en kan
zichzelf in stand houden. Bijsturing van de visstand –door uitzetting of
uitdunning- is in principe niet nodig, vanaf het moment dat het bovenstaande
streefbeeld is bereikt. In bijzondere gevallen kan in het belang van de
sportvisserij besloten worden tot uitzetting van vis, mits niet conflicterend met
het beleid van de waterbeheerders, de waterkwaliteitsdoelstellingen en de
visstand in het streefbeeld. Ingrijpen in de visstand door uitzetting is alleen
noodzakelijk bij calamiteiten of indien het bestand van een vissoort, zoals
karper, van dermate laag niveau is, dat het een gerichte sportvisserij op deze
soort onmogelijk maakt.
De VWP wil de sportvisserij in de Goudse stadswateren betere
mogelijkheden te bieden. Dankzij een gevarieerde visstand en een
aantrekkelijke omgeving kunnen verschillende vormen van sportvisserij
zonder problemen worden beoefend. Met name de recreatie- en
karpervissers dienen langs de Goudse stadswateren goed terecht te kunnen,
maar er is ook ruimte voor andere vormen van sportvisserij. De
bereikbaarheid en de toegankelijkheid van het water dienen geen
belemmering te vormen voor de uitvoering van de sportvisserij. Voor de
mindervalide sportvissers zijn aangepaste voorzieningen noodzakelijk.
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Er wordt gestreefd naar adequate en regelmatige controle op het in bezit
hebben van geldige visdocumenten door middel van verenigingscontroleurs,
milieu-inspecteurs en politie, zodat zwartvisserij tot een minimum beperkt kan
worden.
Stadswater
Dit streefbeeld vormt het basisniveau waarin minstens dient te worden
voldaan.
In deze visie staat de belevings- en de cultuurhistorische waarde van de
Goudse stadswateren voorop. De wateren kenmerken zich door een
onnatuurlijke inrichting, minimaal 10% van de totale oeverlengte bestaat uit
natuurlijk ingerichte oevers of migratie naar andere wateren met natuurlijk
ingerichte oevers dient mogelijk te zijn. De waterkwaliteit voldoet aan de
MTR-normen en wordt niet negatief beïnvloed door lozingen van
riooloverstorten. De maximale dikte van de baggerlaag bedraagt 30 cm.
Voor het stadswater in de Goudse stadswateren wordt gestreefd naar het
blankvoorn-brasem viswatertype (figuur 4.1). De visstand van dit
viswatertype is kenmerkend voor het eutrofe troebele watersysteem. Soorten
als blankvoorn en brasem passen in een relatief dynamisch systeem waarin
opwerveling van slib optreedt. De gemiddelde zichtdiepte in de zomer
varieert van 40 tot 60 centimeter, waarmee het voldoet aan de MTR-norm.
Waterplanten beslaan 10 tot 20% van het totale wateroppervlakte. De totale
visbiomassa bedraagt ongeveer 350 kilogram per hectare, maar zal zich
aanpassen aan de draagkracht van het watersysteem.

Figuur 4.1

Het blankvoorn-brasem viswatertype.

Recreatiewater
In deze visie is vooral de recreatieve waarde van de Goudse stadswateren
voor de sportvisserij van belang. Daarnaast is er ruimte voor andere vormen
van recreatie, zoals natuurbeleving en oeverrecreatie. De wateren worden
gekenmerkt door een semi-natuurlijke inrichting, minimaal 30% van de totale
oeverlengte bestaat uit natuurlijk ingerichte oevers. De waterkwaliteit voldoet
aan de MTR-normen en wordt niet negatief beïnvloed door lozingen van
riooloverstorten. De maximale dikte van de baggerlaag bedraagt 20 cm.
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Voor het recreatiewater in de Goudse stadswateren wordt gestreefd naar het
snoek-blankvoorn viswatertype (figuur 4.2). Het viswatertype kenmerkt zich
door afwisselend plantenrijke zones en open water. De gemiddelde
zichtdiepte in de zomer varieert van 40 tot 70 centimeter, en voldoet hiermee
aan de MTR-norm. Waterplanten beslaan 20% tot 60% van de
wateroppervlak.

Figuur 4.2

Het snoek-blankvoorn viswatertype.

Karperwater
Deze visie is specifiek gericht op het creëren van goede mogelijkheden voor
de karpervisserij. Daarnaast is er ook ruimte voor andere vormen van
sportvisserij en andere vormen van recreatie zoals oeverrecreatie. De
wateren worden gekenmerkt door een semi-natuurlijke inrichting, minimaal
20% van de totale oeverlengte bestaat uit natuurlijk ingerichte oevers. De
waterkwaliteit voldoet aan de MTR-normen en wordt niet negatief beïnvloed
door lozingen van riooloverstorten. De maximale dikte van de baggerlaag
bedraagt 30 cm.
Voor het karperwater in de Goudse stadswateren wordt ook gestreefd naar
het blankvoorn-brasem viswatertype (zie streefbeeld stadswater). Een goed
en gevarieerd karperbestand, bestaande uit zowel schub- als spiegelkarpers
van uiteenlopende formaten, waaronder grote karpers van minimaal 80 cm of
20 pond, is een vereiste.
Natuurwater
De natuurwaarde van de Goudse stadswateren staat in deze visie centraal.
Er is uitsluitend ruimte voor extensieve recreatievormen, zoals sportvisserij
en natuurbeleving. De wateren worden gekenmerkt door een natuurlijke
inrichting, minimaal 50% van de totale oeverlengte bestaat uit natuurlijk
ingerichte oevers. De waterkwaliteit voldoet aan de MTR-normen en wordt
niet negatief beïnvloed door lozingen van riooloverstorten. De maximale dikte
van de baggerlaag bedraagt 10 cm. Het water is helder, met een zichtdiepte
van doorgaans meer dan 1 meter of bodemzicht. Waterplanten komen veel
voor; zowel onderwater-, drijfblad- als oeverplanten worden veelvuldig
aangetroffen. De diversiteit van zowel planten als dieren is hoog. Naast een
gevarieerde visstand komen ook zeldzame diersoorten voor, zoals amfibieën
en de ringslang.
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Voor het natuurwater in de Goudse stadswateren wordt gestreefd naar het
ruisvoorn-snoek viswatertype (figuur 4.3). Het viswatertype kenmerkt zich
door een weelderige groei aan waterplanten. De bedekking met waterplanten
bedraagt doorgaans meer dan 60% van de totale wateroppervlakte.
Kenmerkende vissoorten in dit viswatertype zijn de snoek, ruisvoorn en zeelt.

Figuur 4.3

Het ruisvoorn-snoek viswatertype.

De sportvisserij op natuurwater bestaat vooral uit extensieve sportvisserijvormen, zoals de snoek- en vliegvisserij. Ook voor de recreatievisser zijn er
mogelijkheden. Aangezien de hoofdfunctie in deze visie de natuurwaarde is,
zullen op kleine schaal maatregelen voor de sportvisserij uitgevoerd worden,
om de natuurvriendelijke oevers bevisbaar te maken.

4.3

Uitwerking van de toekomstvisie per deelgebied

4.3.1

Binnenstad
Alle grachten en de singels in de Binnenstad vallen onder de visie
stadswater, uitgezonderd de Fluwelensingel. In dit water zijn mogelijkheden
om het streefbeeld recreatiewater te realiseren.
Gestreefd wordt naar migratiemogelijkheden voor glasaal vanuit de
Hollandsche IJssel naar de stadsboezem, via het Hanepraaigemaal aan de
Nieuwe Veerstal in de Fluwelensingel.

4.3.2

Korte Akkeren
De wateren in het deelgebied Korte Akkeren vallen onder de visie
recreatiewater, met uitzondering van de vijver en singel in het
Weidebloemkwartier. Hierop is de visie karperwater van toepassing. Dit
water wordt veelvuldig bevist door karpervissers, en biedt goede
mogelijkheden als specifiek karper-water.

4.3.3

Polder Bloemendaal
De wateren in het deelgebied Polder Bloemendaal vallen onder de visie
recreatiewater, met uitzondering van het Park Atlantis, waarvoor de visie
karperwater van toepassing is. Dit water wordt veelvuldig bevist door
karpervissers, en biedt goede mogelijkheden als specifiek karper-water.
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Daarnaast vallen de sloten Noorderhout, de Groene Wal, de Omloopwetering
en de Winterdijk onder de visie natuurwater. Deze wateren hebben een hoge
natuurwaarde en vormen een leefgebied voor vele planten- en diersoorten.
4.3.4

Polder Willens
De wateren in het deelgebied Polder Willens vallen onder de visie
recreatiewater. Uitgezonderd de 1e, 2e en 3 e VWP-put. Deze wateren worden
veelvuldig bevist door karpervissers, vandaar dat de visie karperwater hier
van toepassing is.

Wanneer in het najaar de waterplanten afsterven is het goed snoeken in de
Goudse polderwateren.
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Figuur 4.4

Streefbeelden.
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5

Knelpunten
Dit hoofdstuk beschrijft knelpunten en bedreigingen die het bereiken van de
streefbeelden in de weg staan. Hiertoe is de huidige situatie van viswater,
visstand en sportvisserij in de Goudse stadswateren vergeleken met het
streefbeeld. Allereerst zijn de knelpunten in algemene zin besproken. Hierna
is per deelgebied voor de belangrijkste wateren op kaart gezet, waar en
welke knelpunten voorkomen.

5.1

Algemeen
Waterkwaliteit
De waterkwaliteit van de Goudse stadswateren laat te wensen over. Het
water is erg voedselrijk en de gehaltes van de eutrofiërende stoffen totaal-N
en totaal-P overschrijden in veel gevallen de MTR-normen. Ook de zware
metalen overschrijden de MTR-normen, vaak in ruime mate.
Zuurstofgehalten
De zuurstofhuishouding in de Goudse stadswateren is weinig stabiel. De vis
heeft regelmatig te kampen met (zeer) lage zuurstofgehalten. Dit heeft
negatieve gevolgen voor de conditie en groei en leidt soms z elfs tot vissterfte
(zie Bijlage IV).
Zuurstofgehalten lager dan 5 mg/l komen in vrijwel elk Gouds stadswater
voor. Regelmatig dalen de zuurstofgehalten tot ver onder de 1 mg/l naar
bijna zuurstofloos water. Sommige vissoorten zoals zeelt en snoek kunnen
dergelijke lage zuurstofgehalten voor korte tijd goed verdragen. Andere
soorten als snoekbaars komen in grote problemen bij zuurstofgehalten
minder dan 3 mg/l. Eieren/embryo’s en dooierzaklarven van vissen kunnen
zuurstofgehalten lager dan 1 mg/l niet verdragen en sterven af. Uit literatuur
onderzoek is gebleken dat een slechte zuurstofhuishouding op de lange
termijn een grote, negatieve invloed heeft op de visstand.
Riooloverstorten
Er ligt een aantal riooloverstorten langs de stadswateren, met name in de
oudere wijken. Bij hevige regenval treden deze riooloverstorten in werking en
zal ongezuiverd rioolwater de Goudse stadswateren binnenstromen.
Hierdoor kan tijdelijk een sterke verlaging van het zuurstofgehalte optreden
met zuurstofarme of zelfs zuurstofloze omstandigheden tot gevolg, waardoor
de leefomstandigheden voor vissen ernstig verslechteren. Vaak leidt dit ook
tot plaatselijke vissterfte. Daarnaast worden het water en de waterbodem
belast met nutriënten en vervuilende stoffen die, ook op langere termijn, een
negatieve invloed hebben op de leefomstandigheden van flora en fauna. Tot
slot, maar niet in de laatste plaats dragen deze organische stoffen, die bij
een lozing meespoelen, bij aan een versnelde aangroei van de modderlaag.
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Een riooloverstort in het Weidebloemkwartier,
in de wijk Korte Akkeren.

Beschaduwing van het water, zoals hier in
Steinenburg, leidt tot beperkte
ontwikkelingsmogelijkheden voor
waterplanten.

Baggerlaag
De waterbodem in veel van de Goudse stadswateren is bedekt met een
dikke modderlaag. Een dergelijke laag beperkt de productie van
bodemvoedsel. Bacteriën in de baggerlaag verbruiken bij de afbraak van
organisch materiaal zuurstof uit het water. Een aantal stadswateren is door
de aangroei van de modderlaag (en soms ook de werking van de veenlaag)
vrij ondiep geworden. Daardoor kan in de wintermaanden bij ijsbedekking in
de smalle waterkolom onder het ijs al snel een zuurstoftekort optreden. In de
zomer warmt het ondiepe water in de zomer sterk op, waardoor het
zuurstofgehalte daalt. Verder worden de kiemings- en groeimogelijkheden
voor vele soorten waterplanten door een dikke baggerlaag ernstig beperkt.
Bovendien vindt nalevering van nutriënten uit de baggerlaag richting de
waterkolom plaats. Een dikke baggerlaag heeft dus een grote negatieve
invloed op het viswater, de visstand en het waterleven.
Oeverbegroeiing
De oeverbeplanting in de vorm van bomen en struiken langs een water is
altijd bepalend voor de ontwikkelingsmogelijkheden van viswater en visstand.
De bomen en struiken, die langs een aantal van de stadswateren in Gouda
staan, hebben voor het viswater negatieve gevolgen door de beperking van
lichtinval en de grote hoeveelheden blad die iedere herfst in het water terecht
komen. Vanwege de beschaduwing wordt de groei van waterplanten beperkt.
De bladinval in de herfst zorgt voor een dikke baggerlaag. Een hoge mate
van begroeiing aan bomen en struiken dichtbij het water heeft veelal een
negatief effect op het viswater en de visstand.
Overwinteringsplaatsen
Overwinteringsplaatsen zijn noodzakelijk voor vis om tijdens strenge winters
met ijsbedekking van het water te kunnen overleven. In de meeste gevallen
is een waterdiepte van minimaal 1 meter voldoende. In een aantal Goudse
stadswateren wordt deze minimale waterdiepte niet gehaald. Hierdoor
kunnen tijdens strenge winters, problemen ontstaan met de
zuurstofhuishouding van het water met mogelijk vissterfte tot gevolg.
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Paai- en opgroeigebieden
De ontwikkelingsmogelijkheden van vissoorten worden bepaald door de
inrichting en vormgeving van het water. Goede paai- en
opgroeimogelijkheden zijn hierin onmisbaar. Voor de meeste vissoorten zijn
water- en oeverplanten bij uitstek geschikt als paai- en opgroeigebied. In de
Goudse stadswateren zijn (onder)waterplanten veelal afwezig en is de strook
met oeverplanten soms erg smal. Drijfbladplanten, met name gele plomp,
komen in een aantal wateren wel veel voor. Jonge vis vindt hier goede
opgroeimogelijkheden, als paaimogelijkheid zijn drijfbladplanten minder
geschikt dan onderwater- of oeverplanten. Geconcludeerd kan worden dat de
paai- en opgroeimogelijkheden, voor met name de meer plantenminnende
vissoorten, zoals snoek, ruisvoorn en zeelt, in veel van de Goudse
stadswateren vrij beperkt zijn.
Migratie
Het kunnen migreren van en naar paai-, opgroei- en overwinteringsgebieden,
zodat de gehele levenscyclus kan worden doorlopen, is essentieel voor een
duurzame visstand. Dit geldt niet alleen voor een trekvissoort als de aal,
maar ook voor de zogenaamde standvissen zoals snoek en brasem.
Standvissen migreren slechts kleine afstanden, vaak binnen hetzelfde
watersysteem. Dit in tegenstelling tot trekvissen die vaak grote afstanden
migreren van en naar de verschillende leefgebieden.
Binnen het plangebied zijn 5 grote migratieknelpunten (zie paragrafen 5.2,
5.3 en 5.4) aanwezig, met name voor een trekvissoort als de aal. Dit zijn de
volgende locaties; de Mallegatsluis, het Hanepraaigemaal, de Ir. Kock van
Leeuwensluis, de waterinlaat aan het Weidebloemkwartier en de stuwen
langs de Bloemendaalseweg ten westen van de snelweg A12. Deze laatste
locatie vormt vooral een knelpunt voor vissoorten uit de polder, zoals karper,
snoek, zeelt en dergelijke. Verder kunnen duikers in sommige gevallen een
migratieknelpunt vormen. Kleine duikers in ondiepe wateren kunnen door
ophoping van slib dicht slibben, waardoor de duiker niet meer passeerbaar is
voor vis. Paai-, opgroei-, foerageer- en overwinteringsgebieden in nabij
gelegen wateren kunnen dan niet meer bereikt worden.
Bevisbaarheid
Er is een aantal verschillende oorzaken die de bevisbaarheid van de Goudse
stadswateren negatief beïnvloeden.
Waterplanten
In een aantal wateren is in de zomerperiode de hoeveelheid waterplanten
(vooral gele plomp) erg groot. Hierdoor worden de mogelijkheden voor
sportvissers om deze wateren te bevissen, ernstig beperkt.
Visstekken
Langs de meeste stadswateren zijn voldoende plaatsen te vinden waar door
de sportvissers kan worden gevist. Echter, langs een aantal wateren wordt
de bevisbaarheid ernstig beperkt door een gebrek aan visplaatsen. Vaak is
er langs de oever te weinig ruimte om te kunnen vissen.
Mindervalide sportvisserij
Voor mindervalide vissers is er aan de Goudse stadswateren momenteel één
visplaats aanwezig aan de Zuidelijke Burgvlietkade. Door overhangende
takken is deze steiger echter niet te bevissen. Hierdoor zijn de mogelijkheden
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voor deze groep sportvissers om binnen de grenzen van de gemeente
Gouda te vissen beperkt.
Rivierkreeften
In het deelgebied Polder Bloemendaal wordt de bevisbaarheid ernstig
beperkt door het voorkomen van grote hoeveelheden rivierkreeften,
waarschijnlijk de Rode Amerikaanse rivierkreeft. Veel sportvissers zoeken
andere delen van Gouda op om te gaan vissen doordat deze exoot tijdens
het vissen massaal wordt gevangen.

Binnenstad

5.2

In de onderstaande kaart (figuur 5.1) worden de knelpunten voor de
belangrijkste wateren in het deelgebied Binnenstad weergegeven.
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Figuur 5.1

Knelpunten in het deelgebied Binnenstad.

De voornaamste knelpunten in het deelgebied Binnenstad zijn het gebrek
aan paai- en opgroeigebieden in alle wateren, en de matige tot slechte
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bevisbaarheid in alle wateren met uitzondering van de Turfsingel. In de
meeste wateren wordt de bevisbaarheid beperkt door een gebrek aan
bevisbare oevers. In de Fluwelen singel vormt de overmatige groei van gele
plomp de beperkende factor voor de bevisbaarheid.
Daarnaast is in de Haven en de Fluwelensingel de baggerlaag te dik. De
migratiemogelijkheden vanuit de Hollandsche IJssel naar de stadsboezem
worden ernstig beperkt door het Hanepraaigemaal en de Mallegatsluis.

Korte Akkeren

5.3

In de onderstaande kaart (figuur 5.2) worden de knelpunten voor de
belangrijkste wateren in het deelgebied Korte Akkeren weergegeven.
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Figuur 5.2

Knelpunten in het deelgebied Korte Akkeren.

De voornaamste knelpunten in het deelgebied Korte Akkeren zijn het gebrek
aan paai- en opgroeigebieden in de Put Weidebloemkwartier en de vijver
Suomi. Verder ligt er een dikke baggerlaag in alle wateren van het
deelgebied Korte Akkeren, met uitzondering van het Weidebloemkwartier en
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de Gaarlandsingel, welke recentelijk zijn gebaggerd. De bevisbaarheid van
het water aan de Westerkade wordt ernstig beperkt door grote hoeveelheden
flab en kroos. Door de Ir. Kock van Leeuwensluis worden de
migratiemogelijkheden voor vis van de Gouwe naar de stadsboezem ernstig
beperkt. Migratie via de waterinlaat aan het Stroomkanaal naar het
oppervlaktewater van Korte Akkeren is slechts beperkt mogelijk.

Polder Bloemendaal

5.4

In de onderstaande kaart (figuur 5.3) worden de knelpunten voor de
belangrijkste wateren in het deelgebied Polder Bloemendaal weergegeven.
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Figuur 5.3

Knelpunten in het deelgebied Polder Bloemendaal.
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Het voornaamste knelpunt in het deelgebied Polder Bloemendaal is de in alle
wateren aanwezig baggerlaag, en het voorkomen van grote aantallen
rivierkreeften. Verder is er een gebrek aan paai- en opgroeigebied in de
volgende wateren: de Wilde Wingerdlaan, de Jac.P.Thijsselaan, de wateren
in Steinenburg en in de Breevaart aan de Burgvlietkade. De bevisbaarheid is
beperkt in de volgende wateren: Winterdijk, de Jac.P.Thijsselaan, de
Bloemendaalseweg en de wateren in Steinenburg. Aan de Jac.P.Thijsselaan,
en aan de wateren in Steinenburg en Noorderhout is een gebrek aan
overwinteringsplaatsen. Er ligt een migratieknelpunt in de vorm van een stuw
langs de Bloemendaalseweg, net buiten het plangebied aan de westzijde van
de A12. Uitwisseling van vis tussen de Goudse stadswateren en de polder
wordt hierdoor onmogelijk gemaakt.

Polder Willens

5.5

In de onderstaande kaart (figuur 5.4) worden de knelpunten voor de
belangrijkste wateren in het deelgebied Polder Willens weergegeven.
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Figuur 5.4

Knelpunten in het deelgebied Polder Willens.
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Het voornaamste knelpunt in het deelgebied Polder Willens is de te dikke
baggerlaag die in alle wateren aanwezig is. Ook de bevisbaarheid laat te
wensen over. In de Vliet van Erberveld en de 1e en 2e VWP-put zijn
onvoldoende bevisbare oevers aanwezig. In de VWP-putten is tevens een
gebrek aan paai- en opgroeigebied en er is onvoldoende parkeergelegenheid. In de wateren langs de Voorwillenseweg vormt het gebrek aan
overwinteringsplaatsen een probleem.

Alle ingrediënten die nodig zijn om een dag te genieten van de natuur.
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6

Maatregelen
In dit hoofdstuk worden maatregelen voorgesteld en aanbevelingen gedaan
om de knelpunten (gedeeltelijk) ongedaan te maken en het streefbeeld te
bereiken. Deze maatregelen en aanbevelingen zijn per onderwerp zo
concreet mogelijk beschreven om uitvoering in de praktijk te kunnen
realiseren. Per deelgebied is aangegeven welke maatregelen waar dienen te
worden uitgevoerd.

6.1

Algemene beschrijving
Verbeteren van de waterkwaliteit
In de voorgaande hoofdstukken is aangegeven dat de waterkwaliteit een
knelpunt vormt voor de ontwikkeling van de visstand. Vooral de
voedselrijkdom en de lage zuurstofgehalten kunnen de vissen in het Goudse
stadswater in problemen brengen. Specifieke maatregelen, zoals het
zuiveren van het stadswater of beluchten van stadswateren wordt door de
visstandbeheerder niet realistisch geacht. De beheerder zet bij voorkeur in
op maatregelen die de stabiliteit van het watersysteem (de buffercapaciteit)
ten goede komen, bijvoorbeeld zo min mogelijk gebiedsvreemd water inlaten,
het saneren van riooloverstorten of het regelmatig baggeren van de
stadswateren. Beide maatregelen zijn hieronder verder uitgewerkt.
Gebiedsvreemd water
Om de negatieve invloed van de inlaat van voedselrijk water te verminderen,
dient zo min mogelijk gebiedsvreemd water ingelaten te worden. De
mogelijkheden om water van een betere kwaliteit in te laten zijn beperkt.
Wellicht dat het waterschap onderzoek kan doen naar de mogelijkheden om
minder gebiedsvreemd water of water van een betere kwaliteit in te laten.
Saneren van riooloverstorten
Vanwege de negatieve invloed van overstorten van rioolwater op de visstand
en de water- en waterbodemkwaliteit, wordt aanbevolen om in overleg met
de gemeente en de waterbeheerders te bekijken of het aantal overstorten
kan worden teruggebracht. In de meest ideale situatie vinden er geheel geen
overstorten meer plaats. Uiteraard zullen niet alle riooloverstorten direct
gesaneerd kunnen worden. Allereerst moeten de riooloverstorten per
deelgebied in kaart worden gebracht. Bij iedere lozing via een riooloverstort
worden effecten op vis en water aangetekend. Bijvoorbeeld door aan te
geven of vissterfte is opgetreden. Vervolgens kan dan een prioriteitenlijst
voor sanering van riooloverstorten worden opgesteld.
Riooloverstorten in de gemeente Gouda
Er liggen meerdere riooloverstorten binnen de gemeente Gouda. In het Waterplan
Gouda (gemeente Gouda et al., 2003) en het Gemeentelijk Rioleringsplan (Royal
Haskoning, 2004) wordt aan de rioleringsproblematiek uitgebreid aandacht besteed.
De relatief nieuwe woonwijken Bloemendaal, Achterwillens en Goverwelle hebben een
gescheiden rioolstelsel, in de overige wijken in Gouda is het rioolstelsel gemengd. Er
wordt uitgegaan van de ombouw van het gemengde rioolstelsel naar een verbeterd
gescheiden stelsel binnen 30 jaar. Daarnaast wordt gestreefd naar het voorkomen van
ongewenste emissies naar het oppervlaktewater, zoals door het in werking treden van
riooloverstorten.
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Aanpassen van rioolstelsel of riooloverstort
In combinatie met saneren dienen ook andere mogelijkheden bekeken te
worden om de negatieve effecten van riooloverstorten te verminderen. De
hier beschreven mogelijkheden zal de visstandbeheerder gebruiken om
vanuit vis, viswater en visserij suggesties in te brengen bij de gemeente. Een
concrete mogelijkheid is de in het waterplan voorgenomen studie naar het
versneld ombouwen van het rioolstelsel. Mogelijke maatregelen om de
bestaande rioolstelsels/riooloverstorten aan te passen zijn:
ô Het daar waar mogelijk aanleggen van gescheiden rioolstelsels waarmee
regenwater en rioolwater gescheiden afgevoerd worden (zie figuur 6.2).
ô Het aanleggen van gescheiden rioolstelsels kan gecombineerd worden
met het afkoppelen van verhard oppervlak, zoals wegen en bebouwing.
Het regenwater afkomstig van dit oppervlak wordt gescheiden van de
riolering en opgevangen in een bergingsvijver. Door het regenwater niet
meteen, maar geleidelijk via het gemengde rioolstelsel af te voeren
worden lozingen van overstorten voorkomen.
ô Het aanleggen van bergbezinkbassins bij riooloverstorten (zie figuur 6.1).
ô De overstort niet rechtstreeks op de wateren te lozen, maar tijdelijk op te
slaan in gewapende pvc-zakken, die in de wateren liggen. De methode is
vergelijkbaar met de bergbezinkbassins. Na de tijdelijke opvang in de
pvc-zakken wordt het overstortwater via de riolering afgevoerd. In Goirle
is deze maatregel toegepast en de zakken blijken te functioneren en zijn
voldoende chemisch resistent (H2O, 1998).

Figuur 6.1

Een schematisch voorbeeld van een bergbezinkbassin; door de aanleg van
bergbezinkbassins kan het aantal riooloverstorten worden verminderd.

Figuur 6.2

Schematische voorstelling van een gemengd en een gescheiden rioolstelsel.
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Samenstellen draaiboek vissterfte
Totdat de bovenstaande maatregelen uitgevoerd kunnen worden, is het
noodzakelijk een van de mogelijke en meest dramatische effecten van
riooloverstorten, vissterfte, zoveel mogelijk te beperken. Voor deze en
mogelijk andere calamiteiten dient een draaiboek opgesteld te worden,
waarin aangegeven staat welke acties moeten worden genomen bij
meldingen over (dreigende) vissterfte. Hiervoor, maar ook bij uitvoering van
andere maatregelen, is het praktisch om per deelgebied een lid van de
werkgroep visstandbeheer aan te wijzen.
Een draaiboek kan in hoofdlijnen bestaan uit:
ô Een telefoonlijst van personen die ingelicht moeten worden bij
calamiteiten. Op de lijst dienen contactpersonen te staan van al de
betrokken partijen.
ô Een overzicht met bevoegdheden en afspraken; wie is verantwoordelijk
voor welke taak in welk water.
ô Een overzicht van de beschikbare hulpmiddelen bij visstandbeheerder,
gemeente, politie, brandweer en eventuele andere organisaties, die
ingezet kunnen worden.
ô Een plattegrond met de wateren en de riooloverstorten. Tevens dient
hierop te staan welke wateren door lozingen van riooloverstorten kunnen
worden beïnvloed.
ô Afspraken over vastlegging van vissterfte en uitgevoerde maatregelen
per deelgebied. Hiermee kan een jaarlijkse rapportage ‘Vissterfte
Goudse Wateren’ opgesteld worden, waaruit blijkt hoe vaak vissterfte
optreedt en hoeveel vissen er bij betrokken zijn. Dit kan van belang zijn
om de noodzaak van de sanering van specifieke riooloverstorten onder
de aandacht te brengen. Tevens kunnen de gegevens gebruikt worden
voor informatievoorziening aan omwonenden of publicaties in regionale
kranten.
Een draaiboek functioneert alleen als het is afgestemd met alle betrokken
partijen; de VWP, de gemeente Gouda, politie en brandweer, waterschap
Wilck en Wiericke en het Hoogheemraadschap van Rijnland.
Visvriendelijk baggeren
Alle beheerders van de Goudse stadswateren onderkennen de negatieve
invloed van de dikke baggerlaag in veel stadswateren op het functioneren
van het watersysteem. Baggeren is daarom ook pure noodzaak. Alleen het
baggeren zelf heeft voor vissen nog een tijdelijk negatief gevolg. Het gaat
dan vooral om de directe invloed van de baggerwerkzaamheden op de vis
zelf (contactschade aan vis, visbroed en eieren) en om de verminderde
milieu-omstandigheden door bijvoorbeeld tijdelijke zuurstofloosheid. Tijdens
het baggeren vind immers opwerveling van slibdeeltjes plaats. De
biologische afbraak van deze opgewervelde slibdeeltjes onttrekt zuurstof uit
het water, waardoor tijdelijk zuurstofarme of zuurstofloze omstandigheden
kunnen ontstaan. Daarnaast kunnen deze slibdeeltjes bovendien de kieuwen
van vissen verstikken. Het feit dat veel vissen - indien mogelijk - wegtrekken
uit delen van het water waar het zuurstofgehalte laag is, kan worden gebruikt
om vissterfte tijdens werkzaamheden aan een water zoveel mogelijk te
voorkomen. Bijvoorbeeld door het baggeren gefaseerd uit te voeren, waarbij
delen van het water met rust worden gelaten en een week of enkele weken
later pas worden gebaggerd. Hierdoor kan de vis zich tijdelijk terugtrekken in
onverstoorde delen van het water. De minste schade aan de visstand wordt
gerealiseerd door de baggerwerkzaamheden uit te voeren in de maanden
oktober, november en december. De vis is dan in-actief, maar vlucht nog wel
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weg voor de tijdelijk verminderde omstandigheden. Voor het baggeren
worden in de maatregelen per deelgebied (paragraaf 6.3 en verder)
specifieke wateren aangewezen. De visstandbeheerder zal echter in de
planperiode ook een visvriendelijke ‘baggerroute’ per deelgebied opstellen.
Hierbij worden vluchtwegen voor vis in kaart gebracht.
Voor wat betreft de methode van baggeren is het werken met een
cutterzuiger het meest visvriendelijk, omdat hierbij weinig tot geen
slibwerveling optreedt (LNV, 1990). Hoewel baggeren tijdelijk het watermilieu
kan verslechteren, is het baggeren van de stadswateren noodzakelijk, zoniet
onmisbaar, om de milieu-omstandigheden voor vis en waterleven te kunnen
verbeteren.
Tijdens de baggerwerkzaamheden kunnen ook eventueel aanwezige duikers,
die een verbinding vormen met naastgelegen water, worden schoongemaakt.
Hierdoor is een betere migratie van vissen en een doorstroming van de
wateren mogelijk. Hierbij sluit de visstandbeheerder graag aan op de
maatregelen in het waterplan waarbij men het onderhoud aan duikers wil
intensiveren. Nog aansprekender is de maatregel om duikers onder fiets- en
voetpaden te vervangen door bruggen. De visstandbeheerder zal jaarlijks
naar de voortgang van deze maatregel informeren en bovendien zelf per
deelgebied inventariseren waar vervanging van duikers urgent is.
Onderhoud van de oeverbegroeiing
Langs een aantal van de stadswateren groeien veel bomen en struiken. Om
de negatieve effecten van deze begroeiing op het viswater en de visstand te
verminderen, kan overwogen worden om een deel van de bomen en struiken
te verwijderen of flink terug te snoeien. Hierdoor zal de jaarlijkse belasting
met blad afnemen en zal er meer zonlicht het wateroppervlak bereiken. Dit
zal de zuurstofhuishouding van het water en de (plaatselijke) groei van
waterplanten ten goede komen. Door de minder snelle aangroei van de
baggerlaag hoeven baggerwerkzaamheden bovendien minder frequent te
worden uitgevoerd. De visstandbeheerder zal in de planperiode per
deelgebied inventariseren waar het snoeien van struiken en bomen voor vis
(en visserij) gewenst is. Dit wordt jaarlijks vastgelegd in een korte rapportage
die binnen de werkgroep visstandbeheer wordt besproken.
Onderhoud en inventarisatie van waterplanten
In enkele wateren wordt de bevisbaarheid beperkt door een overmatige groei
van gele plomp. Om de bevisbaarheid op één van deze wateren te
verbeteren, heeft de VWP bij de gemeente Gouda een vergunning
aangevraagd, en gekregen, om in eigen beheer gele plomp te
verwijderen/snoeien in de Fluwelensingel. Hierdoor is het mogelijk de
bevisbaarheid van de visstekken te optimaliseren, zonder dat dit ten koste
gaat van de leefmogelijkheden voor vis die gele plomp biedt. In de
planperiode zal de beheerder voor de resterende wateren waar woekering
van gele plomp optreedt een vergunning bij de gemeente aanvragen.
Om een goed overzicht te krijgen van de waterplantenbegroeiing in de
Goudse stadswateren, is het noodzakelijk dit jaarlijks te inventariseren.
Hierbij dient gekeken de worden naar het voorkomen van soorten, de typen
begroeiing en de bedekkingspercentages van de begroeiing. De
visstandbeheerder is in mei 2004 gestart met een inventarisatie in 18
gemeentelijke watergangen (zie Bijlage VI). Door jaarlijks deze
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inventarisaties in dezelfde maand uit te voeren, is een goede vergelijking
tussen verschillende jaren mogelijk, en kunnen verstoringen vroegtijdig in
kaart gebracht worden.
Aanbrengen van overwinteringsplaatsen voor vis
Een aantal van de stadswateren is te ondiep, waardoor er geen goede
overwinteringsplekken zijn voor de visstand. Het uitdiepen van wateren is
een zinvolle maatregel om wintersterfte bij vis te voorkomen. De afmetingen
en de diepte zijn afhankelijk van de zuurstofvoorraad, de visdichtheid en de
zuurstofconsumptie (Kemper, 1996). Geadviseerd wordt een minimale
afmeting voor een overwinteringsplaats van 3 meter breed en 10 meter lang
(Leijzer et al., 2003). Als diepte voor een overwinteringsplaats is 1 meter
voldoende. Echter, aangezien deze diepe plekken fungeren als slibvang, is
het verstandig enige overdiepte aan te brengen. Vandaar dat geadviseerd
wordt overwinteringsplaatsen aan te leggen van 1,5 meter diepte. In het
stedelijk gebied dient ook de veiligheid in het oog gehouden te worden.
Overwinteringsplaatsen dienen daarom bij voorkeur minimaal 3 meter uit de
oever aangebracht te worden. De aan te leggen overwinteringsplaatsen zijn
per deelgebied in kaart gebracht (paragraaf 6.2 en verder). Indien
overwinteringsplaatsen gerealiseerd worden dan zal de visstandbeheerder
deze plaatsen verder in kaart brengen en bijhouden.
De overwinteringsplaats dient goed op diepte te worden gehouden. Hiertoe
zullen de overwinteringsplaatsen jaarlijks gebaggerd dienen te worden. Hier
moet bij de aanleg al rekening mee gehouden worden. Een andere
mogelijkheid is het aan weerszijden plaatsen van een onderwaterstuw, om te
voorkomen dat bodemslib vanuit het niet verdiepte gedeelte, de
overwinteringsplaats instroomt. Het plaatsen van een onderwaterstuw voor
een reeds bestaande stuw kan kostenbesparend werken (zie figuur 6.3). De
bodemstuw (bijvoorbeeld een houten damwand) dient zover onder water te
staan dat water en vis een normale doorgang hebben en het bodemslib
wordt tegengehouden. Vissen overwinteren veelal achter stuwen, onder
bruggen, in duikers of in havens. Het uitdiepen en plaatsen van
bovengenoemde onderwaterstuwen tussen deze overwinteringsplaatsen
biedt vissen daarom goede overwinteringsmogelijkheden. Voor gemalen is
het raadzaam om, in verband met de kans op het uitmalen van vissen tijdens
hoge afvoeren, geen overwinteringsplaatsen aan te leggen.

Figuur 6.3

Voorbeeld van een refugium aangelegd nabij een bestaande stuw
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Herstel en aanleg van paai- en opgroeigebieden voor vis
Paai- en opgroeigebieden zijn van groot belang voor vis. Met name
plantenrijke oeverzones worden door veel vissoorten gebruikt als paai- en
opgroeigebied. Om de paai- en opgroeimogelijkheden voor de visstand in de
Goudse stadswateren te verbeteren, zijn diverse mogelijkheden voorhanden.
De uiteindelijke keuze voor inrichting van paai- en opgroeigebied is per
locatie maatwerk. De visstandbeheerder heeft per deelgebied in kaart
gebracht waar paai- en opgroeigebied zou moeten worden aangelegd
(paragraaf 6.2 en verder). In het verlengde hiervan liggen 4 maatregelen uit
het waterplan. Het gaat om het verbreden van de watergang, aanleggen
natuurvriendelijke oevers, realiseren nat ecologisch netwerk en aanleg
educatieve waterpunten; waterontdekplek. Al deze maatregelen lenen zich
om met enige aanpassing te fungeren als paai- en opgroeigebied voor vis.
De visstandbeheerder zal de eigen inventarisatie afstemmen met de plannen
van de gemeente om paai- en opgroeigebieden in de praktijk te realiseren. In
het onderstaande worden ter informatie een aantal aspecten ten aanzien van
paai- en opgroeigebieden toegelicht.
Herstel van paai- en opgroeigebieden
In een aantal van de stadswateren wordt de groei van water- en
oeverplanten beperkt door beschaduwing van bomen en struiken. Door een
deel van de bomen en struiken langs deze wateren te verwijderen of flink
terug te snoeien worden de leefomstandigheden voor water- en oeverplanten
sterk verbeterd. De hernieuwde lichtinval maakt de ontwikkeling van wateren oeverplanten mogelijk. Verder wordt de jaarlijkse inval van blad sterk
verminderd waardoor de baggerlaag minder snel aangroeit. De aanwezige
baggerlaag zal in deze wateren ook verwijderd moeten worden om een
goede ondergrond voor de water- en oeverplanten te realiseren. Het
aanplanten van de oevers met waterplanten zal waarschijnlijk niet nodig
blijken. In de bodem zullen sporen en zaden van diverse waterplanten
verborgen zitten die zullen gaan ontkiemen en groeien zodra de
omstandigheden gunstig zijn.
Aanleg van paai- en opgroeigebieden
Een andere mogelijkheid om het areaal aan paai- en opgroeigebieden te
vergroten is de aanleg van natuurvriendelijke oevers of plasbermen (een
maatregel uit het waterplan). Door de aanleg van dergelijke oevers wordt de
natuur een handje geholpen en kunnen paai- en opgroeigebieden versneld
gerealiseerd worden. Er zijn echter vele verschillende manieren om oevers
natuurvriendelijk in te richten. Bij de aanleg van natuurvriendelijke oevers als
paai- en opgroeigebied voor vis is het van groot belang dat er voldoende
aandacht wordt besteed aan de leefmogelijkheden voor vissen. Ook met de
bevisbaarheid na aanleg van de natuurvriendelijke oevers door sportvissers
moet al in het ontwerp rekening worden gehouden.
Veel van de oevers langs de stadswateren zijn overwegend steil en
beschoeid. Hierdoor zijn de vestigings- en leefmogelijkheden voor water- en
oeverplanten vaak beperkt tot een smalle strook direct langs de oever. Op
plaatsen waar een steile oever of beschoeiing niet noodzakelijk is, en
voldoende ruimte aanwezig is, kan de oever worden aangepast door
verflauwing van het talud (verhouding 1:3 of flauwer) en/of verwijdering van
de beschoeiing. Hierdoor zal de overgang van land naar water geleidelijker
verlopen en zullen de vestigings- en leefmogelijkheden voor water- en
oeverplanten worden verbeterd (zie figuur 6.4). Deze maatregel past goed
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binnen het streven uit het Waterplan Gouda om watergangen te verbreden.
Door bij kleine overhoekjes of groenstroken het talud te verflauwen en de
beschoeiing te verwijderen, wordt de watergang verbreed en kunnen goede
paai- en opgroeimogelijkheden voor vis gecreëerd worden.

Figuur 6.4

Door verflauwing van de oever worden de vestigings- en leefmogelijkheden
voor water- en oeverplanten verbeterd.

Een tweede mogelijkheid om de vestigings- en leefmogelijkheden voor wateren oeverplanten te verbeteren is de aanleg van plasbermen (zie figuur 6.5).
Het is belangrijk dat in deze plasbermen het gehele jaar een laag water van
minimaal 0,1 meter, maar bij voorkeur nog meer staat. Dit in verband met het
paaien van vis, het uitkomen van het broed, en het opgroeien van de jonge
vis, gedurende de periode maart tot en met augustus/september (LNV,
1990). Ook bij deze maatregel zijn het verbreden van de watergang en
verbetering van de paai- en opgroeimogelijkheden voor vis, goed te
combineren.

Figuur 6.5

Ook de aanleg van plasbermen biedt mogelijkheden voor vegetatie en vis.
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Een derde mogelijkheid is de aanleg van zogenaamde ‘paai-baaien’ (zie
figuur 6.6). Dit zijn ondiepe ‘baaien’ die in directe verbinding staan met het
stadswater. Deze baaien zijn maximaal 1 meter diep waardoor zij in het
voorjaar snel opwarmen. Dit draagt zorg voor een snelle ontwikkeling van
waterplanten, maar ook van ‘visvoedsel’ zoals watervlooien, roeipootkreeftjes
en andere ongewervelde diertjes. De paaibaaien bieden daarom goede
schuil- en foerageer mogelijkheden voor larven en juveniele vis. In figuur 6.6
is een voorbeeld van een ‘paai-baai’ te zien. Een maatregel als deze is bij
uitstek geschikt voor grotere, rechtlijnige wateren, zoals kanalen, maar kan
ook in stadswateren worden toegepast. Bovendien past een dergelijke
maatregel goed binnen de realisatie van een nat ecologisch netwerk dat door
de gemeente wordt voorgestaan. Dergelijke wat grotere paaibaaien kunnen
als tijdelijk rustgebied (corridor/refugia) dienen voor waterfauna en zo een
verbinding vormen tussen grotere buiten de stad gelegen natuurgebieden.

Figuur 6.6

Voorbeeld van een ‘paai-baai’.

Bevisbaarheid van natuurvriendelijke oevers
Praktijkervaringen langs kanalen wijzen uit dat de bevisbaarheid van
natuurvriendelijke oevers nihil is (Zoetemeyer, 1996). De breedte van de
oeverzone en de moerasvegetatie (met name riet) zorgen ervoor dat de
mogelijkheden voor de sportvisserij vaak beperkt zijn. Natuurvriendelijke
oevers of plasbermen van meer dan 1 meter breed zijn zelfs vaak
onbevisbaar (LNV, 1990). De aanleg van natuurvriendelijke oevers hoeft
echter niet direct te betekenen dat alle sportvisserijmogelijkheden verloren
gaan. Bij het toekennen van locaties dient met het sportvisserijgebruik
rekening gehouden te worden. Door locaties aan te wijzen die niet bevisbaar
zijn of waar weinig gevist wordt, zullen voldoende mogelijkheden voor de
sportvisserij behouden blijven. Open plaatsen in natuurvriendelijke oevers
kunnen ook dienen als waterontdekplek. Een informatiebord met de
mogelijkheden van de oever voor vis en waterleven geeft een educatieve
meerwaarde aan een natuurvriendelijke oever. Voorkomen moet worden dat
de belevingswaarde van een natuurvriendelijke oever wordt verminderd door
kunstobjecten en dergelijke. Bij daadwerkelijke uitvoering en inrichting wil de
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visstandbeheerder betrokken worden zodat wensen van lokale sportvissers
kunnen worden ingebracht. De beheerder zal hier binnen de werkgroep
visstandbeheer naar informeren.
Verbeteren migratiemogelijkheden voor vis
Over het algemeen zijn de meeste stuwen en gemalen passeerbaar te
maken indien het te nemen hoogteverschil niet al te groot is. In stilstaande en
stromende wateren biedt de “Vertical Slot” passage, goede mogelijkheden
voor vismigratie langs stuwen en gemalen. In Nederland zijn goede
ervaringen opgedaan met de zogenaamde “De Wit-vispassage”. Deze
vispassage is ontworpen om ook gedurende geringe waterafvoeren visoptrek
te kunnen waarborgen. Uit een case studie is gebleken dat de voorkeur in
poldergebieden uitgaat naar een “De Wit-vispassage”. Deze heeft als
voordeel dat de migratievensters onder water zijn gesitueerd, zodat alle
vissen hiervan gebruik kunnen maken. Voor vissen groter dan 50 centimeter
is de passage echter moeilijk passeerbaar gebleken (Riemersma & van
Meeteren, 1998) en is enige aanpassing vereist. In figuur 6.7 is het principe
van een De Wit-vispassage globaal geïllustreerd.

Figuur 6.7

Een “De Wit-vispassage”.

Proefmodel Manshanden Gemaalvispassage
Deze door een beroepsvisser en amateur-uitvinder ontwikkelde vispassage
kan in de toekomst mogelijk worden ingezet bij gemalen. De werking is
eenvoudig. In plaats van één buis waar het water doorstroomt zijn er nu drie.
De middelste buis bevat de pomp. Direct achter de pomp wordt het water
door een vernauwing samengeperst waardoor onderdruk ontstaat. Deze
onderdruk zorgt voor stroming in de twee andere buizen waarlangs vissen
ongehinderd het gemaal kunnen passeren. Het model heeft als nadeel dat
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ervoor gezorgd moet worden dat de vis niet door de middelste buis zwemt.
Vissen kunnen worden afgeschikt door middel van licht, geluid of een
elektrisch signaal. Het Manshanden Gemaalvispassage is m omenteel nog in
ontwikkeling.

Figuur 6.8

Principewerking van het Manshanden Gemaalvispassage.

Proefmodel van het Manshanden
Gemaalvispassage.

Voorbeeld van een aalgoot.

Aalgoot
De intrek van glasaal moet op nationaal niveau bevorderd worden. Daartoe is
door het Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij een aalplan
opgesteld. Een goede methode om de migratiemogelijkheden voor de aal te
verbeteren, is de aalgoot. De aalgoot is een vispassage die uitsluitend voor
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de optrek van glasaal is bedoeld. De constructie bestaat uit een al dan niet
gesloten pijp of goot waarin over de gehele lengte een ruw materiaal is
aangebracht en waardoor een waterstroom wordt heen gevoerd. Als ruw
materiaal kan gebruik gemaakt worden van kokosmatten of kunststof
borstels. Aalgoten blijken zeer effectief, echter alleen voor de passage van
glasaal, niet voor andere vissoorten. De aanleg van een aalgoot kan snel
uitgevoerd worden en hoeft niet veel te kosten.
De locaties waar migratievoorzieningen voor vissen gewenst zijn, zijn per
deelgebied op kaart gezet (paragraaf 6.2 en verder). Welke vispassage in
geval van de migratieknelpunten in Gouda het meest geschikt is, dient nog
verder onderzocht te worden. Per stuw, dam, gemaal of duiker dient rekening
gehouden te worden met de situatie ter plaatse en de randvoorwaarden die
de waterkwanteitsbeheerder stelt. De visstandbeheerder zal zelf de
gewenste voorzieningen met de waterbeheerders afstemmen.
Visvriendelijke duikers
Over het algemeen zijn duikers goed passeerbaar voor vis. De
duikerdiameter mag echter niet te klein zijn. Met name in kleinere sloten en
stadswateren dient hierop te worden gelet. Vanwege de geringe afvoeren is
het vaak niet nodig ruime duikers aan te leggen, en wordt uitgegaan van een
minimum diameter van 30 cm. Ook door de plaatsing van muskusrattenvallen
in duikers worden deze onpasseerbaar voor (grotere) vis. Om de
passeerbaarheid van duikers voor vis te vergroten dienen de volgende regels
in acht te worden genomen:
ô De duiker heeft bij voorkeur een diameter van 0,8 m (minimale diameter
0,5 m).
ô De duiker sluit goed aan bij de waterbodem, zodat ook bodemvissoorten
de duiker kunnen binnenzwemmen.
ô Er kan licht vallen in de duiker doordat een ‘luchtkussen’ aanwezig is
(bovenkant duiker ligt ruim boven de waterspiegel).
Voor wat betreft het migreerbaar maken van duikers sluit de
visstandbeheerder aan bij de al eerder genoemde maatregel uit het
waterplan. Duikers onder fiets- en voetpaden worden indien mogelijk
vervangen door bruggen.
Aanleg van visstekken
In een aantal Goudse stadswateren is niet of nauwelijks te vissen door
sportvissers. Onder de noemer bevisbaarheid is dit per deelgebied in kaart
gebracht (paragraaf 6.2 en verder). De sportvissers zouden hier wel graag
willen vissen, maar vaak is de ruimte te beperkt. De visstandbeheerder stelt
voor om hier speciale voorzieningen te treffen voor de sportvisserij. Specifiek
gaat het om de aanleg van vissteigers die vanaf de oever bereikbaar zijn en
door 1 of meerdere sportvissers kunnen worden bevist. De
visstandbeheerder zal de bevisbaarheid per deelgebied bespreken met de
gemeente. Eventuele uitwerking en het aantal visstekken zal ter plaatse
worden bekeken.
Voorzieningen voor mindervalide sportvissers
Naast valide sportvissers dienen ook de mindervalide sportvissers in de
Goudse stadswateren te kunnen vissen. Deze categorie sportvissers, maar
ook oudere sportvissers vragen om speciale voorzieningen om op een veilige
en aangename manier te kunnen vissen. De aanleg van een aangepaste
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visplaats is hiervoor noodzakelijk. Voorgesteld wordt deze aan te leggen in
het Houtmansplantsoen aan de Fluwelensingel in de Binnenstad.
De voorgestelde locatie voor de aangepaste visplaats is goed bereikbaar.
Een mindervalide visplaats dient bij voorkeur niet in de overheersende
windrichting of wel beschut te liggen. Daarnaast dient de aangepaste
visplaats aangelegd te worden op een plek waar op circa 3 meter uit de kant
de waterdiepte 1,5 meter is. Afhankelijk van de diepte ter plaatse, is het
wellicht noodzakelijk de vissteiger enige meters uit de oever uit te bouwen.
In grote lijnen zijn drie typen aangepaste visplaatsen te onderscheiden:
ô verharde visplaatsen ingebouwd in de oeverlijn
ô verharde visplaatsen bereikbaar d.m.v. trappen in het talud
ô visplaats in de vorm van een vissteiger.
Bij iedere mindervalide visplaats dienen tenminste 2 parkeerplaatsen
gerealiseerd te worden. Een parkeerplaats dient een lengte te hebben van 5
meter en een minimale breedte van 3,50 meter per plaats. Deze grote
breedte is noodzakelijk om mindervalide sportvissers die van een rolstoel
gebruik maken goed in de gelegenheid te stellen bij het uit de auto stappen
met de rolstoel te kunnen manoeuvreren (NVVS, 1995). De aanwezigheid
van een aangepast toilet en schuilgelegenheid maken een mindervalide
visplaats compleet en vergroten de gebruikswaarde van een dergelijke
visplaats. Bovendien kan een dergelijke visplaats ook als educatief waterpunt
ingericht worden.

Figuur 6.9

Een aangepaste visplaats voor 3 mindervalide sportvissers.
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Een aangepaste visplaats in de vorm van een vissteiger is in figuur 6.9 te
zien. De visplaatsen zelf dienen aan diverse voorwaarden te voldoen. Voor
deze specifieke eisen en voorwaarden voor de aanleg en het onderhoud van
een aangepaste visplaats, wordt verwezen naar het NVVS rapport,
Sportvisserij door gehandicapten en ouderen (NVVS, 1995).
Rivierkreeften
In de Nederlandse wateren komen thans vier soorten rivierkreeft voor; de
inheemse Gewone rivierkreeft (Astacus astacus), de uitheemse Gevlekte
Amerikaanse rivierkreeft (Orconectes limosus ), de Rode Amerikaanse
rivierkreeft (Procambarus clarkii), en de Turkse rivierkreeft (Astacus
leptodactylus). Hiervan is de Gevlekte Amerikaanse rivierkreeft de meest
algemeen voorkomende soort. In de literatuur wordt melding gemaakt van
het voorkomen van de Rode Amerikaanse rivierkreeft in Gouda (Adema,
1992).
Om de overlast van de rivierkreeften voor de sportvisserij te beperken, is het
mogelijk de kreeften te vangen door middel van vallen. Uit Fins onderzoek
(Westman, 1978) is gebleken dat de zogenaamde ‘smalle ingang val’ (zie
figuur 6.10) de meest effectieve was in het vangen en vasthouden van
rivierkreeften. De vallen gebruikt tijdens het onderzoek waren 50 cm lang,
met een diameter van 30 cm. Het frame van de val was van staaldraad, de
maaswijdte van het nylonnet bedroeg 7 mm. De ingangen aan beide kanten
werd door middel van draadjes samengetrokken tot een smalle gleuf ontstaat
van 10 cm lang en 2 cm breed. In het midden van de val wordt het aas (vis,
vlees, ed.) aangebracht wat de kreeften naar de val moet lokken.
Deze vallen worden gekenmerkt als beroepsvangtuig. Hierbij is het
noodzakelijk in het bezit te zijn van een grote visakte en het recht om te
mogen vissen.
Onderzocht moet worden of er mogelijkheden zijn de rivierkreeften af te
zetten, wellicht voor consumptie of als aquariumdier.

Figuur 6.10

Voorbeeld van een zogenaamde ‘smalle ingang val’ (naar; Westman, 1978).

De VWP zal in overleg met de gemeente dit probleem aankaarten en
proberen een oplossing te vinden.
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Binnenstad

6.2

In de onderstaande kaart (figuur 6.11) worden de maatregelen voor de
belangrijkste wateren in het deelgebied Binnenstad weergegeven.
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Figuur 6.11

Maatregelen in het deelgebied Binnenstad.
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Korte Akkeren

6.3

In de onderstaande kaart (figuur 6.12) worden de maatregelen voor de
belangrijkste wateren in het deelgebied Korte Akkeren weergegeven.
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Figuur 6.12

Maatregelen in het deelgebied Korte Akkeren.
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Polder Bloemendaal

6.4

In de onderstaande kaart (figuur 6.13) worden de maatregelen voor de
belangrijkste wateren in het deelgebied Polder Bloemendaal weergegeven.
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Figuur 6.13

Maatregelen in het deelgebied Polder Bloemendaal.
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Polder Willens

6.5

In de onderstaande kaart (figuur 6.14) worden de maatregelen voor de
belangrijkste wateren in het deelgebied Polder Willens weergegeven.
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Figuur 6.14

Maatregelen in het deelgebied Polder Willens.
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7

Gebiedsgerichte uitvoering
In dit hoofdstuk zijn de 6 belangrijkste hengelsportwateren in detail
uitgewerkt. Allereerst worden per water kort de knelpunten opgesomd,
waarna de te nemen maatregelen worden beschreven. Met behulp van een
inrichtingsschets zijn de maatregelen op kaart gezet.

7.1

Fluwelensingel
Op de Fluwelensingel is de visie Recreatiewater van toepassing.
Zoals in figuur 5.1 te zien is, zijn de volgende knelpunten gevonden in de
Fluwelensingel;
ô een te dikke baggerlaag;
ô te weinig goede paai- en opgroeimogelijkheden voor de visstand;
ô en een beperkte bevisbaarheid van het water voor de sportvisserij.
Wat betreft de paai- en opgroeimogelijkheden is er vooral een gebrek aan
goede paaimogelijkheden. De opgroeimogelijkheden zijn goed vanwege de
veelvuldig voorkomende gele plomp. Deze drijfbladplant is echter minder
geschikt als paaigebied.
In de onderstaande figuur (figuur 7.1) zijn maatregelen weergegeven
waarmee de knelpunten opgelost kunnen worden.
Als eerste randvoorwaarde voor het verbeteren van de milieuomstandigheden dient de waterbodem gebaggerd te worden.
Om de paai- en opgroeimogelijkheden voor de visstand in de Fluwelensingel
te verbeteren wordt voorgesteld een aantal natuurvriendelijke oevers langs
het Houtmansplantsoen aan te leggen. Deze natuurvriendelijke oevers
dienen bij voorkeur als natuurlijke oever te worden aangelegd (zie paragraaf
6.1). Indien dit door ruimtegebrek niet mogelijk is, vormen plasbermen een
goed alternatief. Voor de sportvisserij is het van groot belang dat niet de
gehele oever aan het Houtmansplantsoen natuurvriendelijk wordt aangelegd.
Daarom is voorgesteld om na iedere 50 meter een natuurlijke oever af te
wisselen met een beschoeide oever (van 50 meter), zoals in de huidige
situatie. Op deze manier wordt voldoende paaigebied gecreëerd, maar
blijven eveneens de sportvisserijmogelijkheden behouden.
Het veelvuldig voorkomen van gele plomp in de Fluwelensingel zorgt voor
een verminderde bevisbaarheid van het water voor de sportvisserij. De VWP
heeft van de gemeente toestemming gekregen gele plomp die voor de
vissteigers groeit, te snoeien, zodat het water beter bevisbaar wordt. Het
snoeien dient in de zomerperiode regelmatig plaats te vinden, om te
voorkomen dat de ruimte voor de vissteiger weer dichtgroeit. Beter zou zijn
voor de steigers de wortelstokken te verwijderen, bijvoorbeeld tijdens het
baggeren van de singel. Hierdoor zou het onderhoud kunnen worden beperkt
tot het jaarlijks controleren en eventueel verwijderen van de wortelstokken
voor de vissteigers.
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Figuur 7.1

Inrichtingsschets Fluwelensingel.

Om de bevisbaarheid van de Goudse stadswateren voor mindervalide
sportvissers te verbeteren, is het wenselijk om een mindervalide vissteiger in
het Houtmansplantsoen aan de Fluwelensingel aan te leggen. Er is gekozen
voor deze locatie vanwege de goede bereikbaarheid, de natuurlijke
omgeving van het Houtmansplantsoen en het goede viswater van de
Fluwelensingel. Langs de Fluwelensingel dienen bij realisatie van een
dergelijke steiger ook 2 parkeerplaatsen, specifiek ingericht voor
mindervalide sportvissers, gecreëerd te worden.

7.2

Bloemendaalseweg
Aan de Bloemendaalseweg is de visie Recreatiewater toegekend.
Zoals in figuur 5.3 te zien is, zijn de volgende knelpunten gevonden langs de
Bloemendaalseweg; een te dikke baggerlaag en een beperkte bevisbaarheid
van het water voor de sportvisserij. Daarnaast wordt de migratie van en naar
het polderwater beperkt door de aanwezigheid van 2 stuwen aan de
westkant van de A12.
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Ook in de wateren langs de Bloemendaalseweg dient eerst gebaggerd te
worden, om zo de algemene milieu-omstandigheden te verbeteren.
De bevisbaarheid van de Bloemendaalseweg laat te wensen over. Voor
struinende vissers, zoals snoekvissers of de karpervisser met de pen is dit
een uitstekend water en zijn er voldoende mogelijkheden om te vissen. Voor
meer statische sportvisserstypen, zoals de recreatievisser en
plaatsgebonden karpervisser, zijn de mogelijkheden zeer beperkt. Zij kunnen
beter uitwijken naar een voor hun beter bevisbaar water. Vanwege de
geringe beschikbare ruimte worden er geen mogelijkheden gezien om de
bevisbaarheid van dit water te verbeteren.
In het verlengde van de Bloemendaalseweg gaat het water onder de
Rijksweg A12 door stroomt verder in de richting polder Bloemendaal
(gemeente Waddinxveen). Deze polder herbergt een goede visstand.
Momenteel wordt het stadswater van het polderwater gescheiden door 2
stuwen aan de westkant van de A12. Hierdoor is migratie van en naar het
polderwater onmogelijk. Voor de visstand in het water langs de
Bloemendaalseweg en de daarmee in verbinding staande wateren, is de
mogelijkheid tot migratie van en naar het polderwater zeer wenselijk. Dit zal
de visstand én de sportvisserijmogelijkheden in het deelgebied Polder
Bloemendaal ten goede komen. Voorgesteld wordt naast één van de stuwen
een De Wit-vispassage aan te leggen (zie paragraaf 6.1 en figuur 6.7).

7.3

1e en 2e VWP-put
Voor de 1e en 2 e VWP-put wordt gestreefd naar de visie Karperwater.
Zoals in figuur 5.4 te zien is, zijn de volgende knelpunten gevonden in de 1 e
en 2e VWP-put; een te dikke baggerlaag, te weinig goede paai- en
opgroeimogelijkheden voor de visstand, een beperkte bevisbaarheid van het
water voor de sportvisserij, en een beperkte parkeergelegenheid aan de 1e
VWP-put.
In de onderstaande figuur (figuur 7.2) zijn maatregelen weergegeven
waarmee de knelpunten opgelost kunnen worden.
In de beide VWP-putten ligt een dikke baggerlaag, tot bijna één meter dik.
Om de milieu-omstandigheden voor vis en waterleven te kunnen verbeteren
en om de belangrijke functie die deze wateren vervullen voor de hengelsport
te bevorderen, is het noodzakelijk de wateren te baggeren.
Er is onvoldoende goed paai- en opgroeigebied aanwezig in de putten.
Voorgesteld wordt een natuurvriendelijke oever aan te leggen in de sloot
tussen de 1e en de 2e VWP-put, en in de sloot ten westen van de 1e VWPput. De sloten vormen de beste locatie om paai- en opgroeimogelijkheden te
realiseren. Ten eerste is er langs de sloten voldoende ruimte om natuurlijke
oevers aan te leggen. Daarnaast warmen deze ondiepe sloten, in
tegenstelling tot de relatief diepe VWP-putten, in het voorjaar snel op. Tot
slot zullen de sportvisserijmogelijkheden in de putten niet worden beperkt als
er paai- en opgroeigebieden in de sloten worden aangelegd.
Om de sportvisserijmogelijkheden op de VWP-putten te verbeteren is het
noodzakelijk een groot deel van de bomen en struiken die de langs de
oevers groeien, te snoeien of te verwijderen. Hierdoor zal ook de bladinval in
het najaar verminderd worden, waardoor de aangroei van de baggerlaag
minder snel zal verlopen.
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Momenteel zijn er geen afvalbakken aanwezig op dit drukbezochte viswater.
Het heeft de voorkeur om op minimaal 2 plaatsen per put afvalbakken aan te
brengen.
De parkeermogelijkheden bij de 1e VWP-put zijn beperkt. Om dit te
verbeteren dienen 3 parkeerplaatsen aangelegd te worden op de locatie,
aangegeven in figuur 7.2.
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Figuur 7.2

e

e

Inrichtingsschets 1 en 2 VWP-put.

Voor de VWP-putten wordt gestreefd naar het creëren van goede
mogelijkheden voor de karpervisserij (zie paragraaf 4.2). Een goed
karperbestand vormt hier een belangrijk onderdeel van. Om het
karperbestand gevarieerder te maken wordt voorgesteld spiegelkarper uit te
zetten. Thans wordt vooral schubkarper gevangen. Om ervoor te zorgen dat
de karpers niet uitzwermen over heel Gouda, worden de watergangen die in
verbinding staan met de VWP-putten selectief voor de karpers afgesloten. Dit
is mogelijk door gebruik te maken van een hekwerk met verticale spijlen met
een tussenruimte van 15 cm. Zo kan de water aan- en afvoer gegarandeerd
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blijven en kunnen de kleinere vissoorten vrij blijven migreren. Voorwaarde
voor uitzetting van karpers is dat de achtergrond van deze vissen bekend is,
en dat de karpers ziektevrij zijn. Hierdoor wordt voorkomen dat eventuele
ziekten of parasieten worden verspreid onder het oorspronkelijke
karperbestand of onder andere vissoorten.
De karper is, net als de brasem, een bodemwoelende vissoort met mogelijk
negatieve effecten voor de waterkwaliteit. Het effect van karper op de
waterkwaliteit van de VWP-putten hoeft niet negatief te zijn, mits de
karperbiomassa niet groter is dan de maximale draagkracht van het
nagestreefde blankvoorn-brasem viswatertype. In dit viswatertype bedraagt
de maximale draagkracht aan karper 150 tot 200 kilogram per hectare.
Voordat uitzettingen worden gedaan, dient een schatting van het huidige
karperbestand te worden gemaakt. Hierna kan worden bepaald hoeveel er
maximaal uitgezet kan worden. Om de negatieve effecten door
bodemwoelende vis te beperken, én de groeimogelijkheden voor de
karperstand te verbeteren, is het noodzakelijk een deel van de zeer
omvangrijke witvisstand uit te dunnen.
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Figuur 7.3

e

Inrichtingsschets 3 VWP-put.

Gezien de geïsoleerde ligging van de 3e VWP-put wordt voorgesteld deze te
verbinden met de omringende wateren. De sloten 757 en 758 zijn thans klein
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en zitten vol rommel en bagger. Voorgesteld wordt deze wateren te
verbreden en uit te baggeren waardoor de leefmogelijkheden voor vis uit de
3e VWP-put worden verbeterd. Door verbindingen te maken met de wateren
748 en 749 wordt het leefgebied vergroot. Gezien de huidige karakteristieken
kunnen deze watertjes goed dienst doen als paai- en opgroeigebied. Door de
duikers tussen water 749 en 750 af te sluiten met een viswerend rooster, is
het mogelijk vissen, zoals karper, binnen het park te houden.
Overwinteringsmogelijkheden zijn voldoende aanwezig in de put aangezien
deze 3 meter diep is. Er ligt een baggerlaag van ongeveer 1 meter dikte op
de bodem van de put. Zoals ook in de 1e en 2e VWP-put het geval is, dient
deze baggerlaag verwijderd te worden.

7.4

Breevaart aan de Burgvlietkade
Op de Breevaart aan de Burgvlietkade is de visie Recreatiewater van
toepassing.

Organisatie ter Verbetering van de Binnenvisserij
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Internet: http://www.ovb.nl
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Figuur 7.4

Inrichtingsschets Breevaart aan de Burgvlietkade.
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Zoals in figuur 5.3 te zien is, zijn de volgende knelpunten gevonden in de
Breevaart aan de Burgvlietkade; een te dikke baggerlaag en te weinig goede
paai- en opgroeimogelijkheden voor de visstand. In de onderstaande figuur
(figuur 7.4) zijn maatregelen weergegeven waarmee de knelpunten opgelost
kunnen worden.
In de Breevaart aan de Burgvlietkade ligt een te dikke baggerlaag. Baggeren
is hier noodzakelijk om de milieu-omstandigheden te kunnen verbeteren.
Om de paai- en opgroeimogelijkheden te verbeteren wordt voorgesteld
natuurvriendelijke oevers aan te leggen. Om de goede bevisbaarheid van het
water aan de westzijde niet te verminderen, dienen deze oevers bij voorkeur
aan de oostzijde aangelegd te worden. Vanwege de redelijk beperkte ruimte
aan die zijde zijn plasbermen het meest geschikt.
De bevisbaarheid van de vissteiger aan de Zuidelijke Burgvlietkade wordt
ernstig beperkt door takken van overhangende bomen. Door de takken flink
terug te snoeien, kan deze vissteiger weer dienst doen als goede visstek
voor mindervalide, maar ook valide sportvissers.

7.5

Put Weidebloemkwartier
Aan de Put Weidebloemkwartier is de visie Karperwater toegekend.
Zoals in figuur 5.2 te zien is, is een te dikke baggerlaag als knelpunt
gevonden in de Put Weidebloemkwartier. In augustus 2004 is dit water
gebaggerd. In de onderstaande figuur (figuur 7.5) zijn maatregelen
weergegeven waarmee de knelpunten opgelost kunnen worden.

De Put Weidebloemkwartier in de wijk Korte Akkeren.
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Er is een gebrek aan goede paai- en opgroeimogelijkheden in het
Weidebloemkwartier. Voorgesteld wordt de zuidelijke oever van de put en de
oostelijke sloot in te richten als paai- en opgroeigebied, door het aanbrengen
van een natuurlijke oever. Om het leefgebied voor de visstand te vergroten
wordt voorgesteld het wateroppervlak van de grote put en de oostelijke kleine
put te vergroten. Hiermee worden tevens de bergingsmogelijkheden
vergroot.

U
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Aanbrengen migratievoorziening
Natuurvriendelijke oever aanleggen
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Vergroten van het wateroppervlak

Inrichtingsschets Weidebloemkwartier

Topografische ondergrond: © Topografische Dienst, Emmen.

Figuur 7.5

Inrichtingsschets Put Weidebloemkwartier.

7.6

Park Atlantis
Voor Park Atlantis wordt gestreefd naar het creëren van goede
mogelijkheden voor de karpervisserij (zie paragraaf 4.2). Een goed
karperbestand vormt hier een belangrijk onderdeel van. Om het
karperbestand gevarieerder te maken wordt voorgesteld zowel schubkarper,
als verschillende typen spiegelkarper uit te zetten.
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Zoals in figuur 5.3 te zien is, is een te dikke baggerlaag als knelpunt
gevonden in het Park Atlantis. Daarom dient het water gebaggerd te worden,
zodat de milieu-omstandigheden voor de visstand en ander waterleven
verbeteren.
Momenteel is er een gebrek aan goed paai- en opgroeigebied in het Park
Atlantis. Echter, door de recent uitgevoerde herinrichting, waarbij plaatselijk
natuurlijke oevers zijn aangelegd, zal de situatie binnen afzienbare tijd
waarschijnlijk verbeteren. Ook de uitbreiding van het wateroppervlak, door de
aanleg van water tussen de Bleulandflats, zal volgens de plannen van de
gemeente, een verbetering van de paai- en opgroeimogelijkheden
betekenen.
Belangrijk voor de sportvisserij is dat bij de inrichting van de uitbreiding van
het wateroppervlak, de bevisbaarheid van het water voor de sportvissers niet
vergeten wordt. Voldoende bevisbare oevers zijn noodzakelijk om een goede
bevisbaarheid voor de Goudse sportvissers te kunnen waarborgen.
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8

Uitvoeringsprogramma
In dit hoofdstuk zullen in tabelvorm de actiepunten worden beschreven
waarmee de werkgroep visstandbeheer de komende jaren aan de slag zal
gaan. Door de visstandbeheerder wordt er naar gestreefd het in dit
visstandbeheerplan opgenomen uitvoeringsprogramma zoveel als mogelijk in
te passen in de (jaarlijkse) onderhoudsplannen van gemeente en het per
januari 2005 gefuseerde waterschap en hoogheemraadschap. Dit
uitvoeringsprogramma zal ieder jaar geactualiseerd worden. Uitgevoerde
maatregelen verdwijnen en nieuwe problemen zullen worden opgepakt.
Daarnaast zijn enkele subsidiemogelijkheden aangegeven die mogelijk
kunnen worden aangewend bij uitvoering van de maatregelen.

Actiepunten

8.1

In de onderstaande tabel (tabel 8.1) zijn de actiepunten die voortvloeien uit
de maatregelen (zie hoofdstuk 6 en 7) beschreven.
Actiepuntentabel

1
2
3

4
5

6

7
8

9

Het in kaart brengen van de riooloverstorten per
deelgebied.
Het registreren van vissterfte per deelgebied / water.
Het jaarlijkse rapporteren over vissterfte in de Goudse
Wateren (onder ander ter informatie voor
gemeente/pers).
Het, in relatie tot het optreden van vissterfte, opstellen
prioriteringslijst voor het afkoppelen van riooloverstorten.
Het inbrengen van suggesties in het visstandbeheerplan
voor het aanpassen van het rioolstelsel in de nog uit te
voeren studie van de gemeente naar het ombouwen van
bestaand stelsel (aantal riooloverstorten terugbrengen).
Het opstellen van een draaiboek "vissterfte" (telefoonlijst
contactpersonen, bevoegdheid en afspraken,
afstemming met GG, WWW en HHvR) en het (laten)
verspreiden naar de daarvoor in aanmerking komende
personen.
Het instellen per deelgebied van een werkgroep die
verantwoordelijk is voor het visstandbeheer.
Het vastleggen in baggerplannen van de gewenste
"baggerroute" per deelgebied rekening houdend met
vluchtwegen voor de vis.
Het doen opnemen in de baggerplannen:
1. Het schoonmaken van duikers om de doorstroming te
bevorderen en de vismigratie te verbeteren.
2. Het verwijderen van wortelstokken voor de visplaatsen

VWP

Eénmalig

Jaarlijks

Doorlopend

Actie

Omschrijving van de actiepunten

HHvR

Uitvoering door:
V=verantwoordelijk
B=betrokken bij

Tijdsaspect

GG

Tabel 8.1

V
V
V

B
B

V

B
B

B

V

B

B

B

B

V

V

V

V

B

V

V

B
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10
11

12

13
14

15
16
17

18

19

20
21

22
23
24

25
26

(b.v. in de Fluwelensingel).
Het inventariseren per deelgebied waar vervanging van
duikers voor de visstand urgent is.
Het in overleg treden met de gemeente Gouda over
maatregel in het waterplan om duikers onder fiets- en
voetpaden te vervangen door bruggen.
“Opmaken snoeilijst": Het inventariseren van de te
snoeien oevers per deelgebied voor vis en visserij
(gereed voor de winterperiode).
Het aanvragen van vergunning bij de gemeente Gouda
voor het snoeien van gele plomp.
Het jaarlijkse inventariseren van de waterplanten in een
aantal Goudse Stadswateren en het rapporteren daarvan
aan de gemeente Gouda.
Het in kaart brengen en bijhouden van
overwinteringsplaatsen.
Het jaarlijks baggeren van overwinteringsplaatsen.
Het in kaart brengen van gewenste paai- en
opgroeigebieden (w.o. "paai-baaien") voor vis en het
afstemmen daarvan met de gemeentelijke
(her)inrichtingsplannen voor watergangen.
Het afstemmen met de gemeente Gouda van de
mogelijkheid om aangewezen paai- en opgroeigebieden
voor vis te combineren met de 4 maatregelen uit het
waterplan, t.w.:
1. Verbreden watergang.
2. Aanleggen natuurvriendelijke oevers.
3. Realiseren nat ecologisch netwerk.
4. Aanleggen educatieve waterpunten: de
"waterontdekplek".
Het in kaart brengen per deelgebied (peilgebied) van de
gewenste migratievoorziening voor vis:
Aalgoot, "De Wit"-vispassage, gemaalvispassage.
Het in overleg treden met gemeente Gouda over
visstekken per deelgebied.
Het in overleg treden met de gemeente Gouda over de
aanpak van de Amerikaanse rivierkreeftenproblematiek
in de Goudse wateren.
Het inventariseren van de mogelijkheden tot verbetering
van parkeergelegenheid (mindervaliden) per deelgebied.
Het inventariseren van de mogelijkheden tot plaatsing
van afvalbakken per deelgebied.
Het inrichten van de deelgebieden waarin gestreefd
wordt naar de visie Karperwater ten aanzien van:
1. Paai- en opgroeigebied creëren.
2. Selectieve afsluiting van watergangen (voor grote
karpers).
3. Berekenen van de karper- en witvisbiomassa (OVB).
4. Uitdunnen dan wel uitzetting vissoort
(Beroepsvisser/VWP).
Het ontwikkelen van plannen voor de herinrichting van
e
het gebied grenzend aan de 3 VWP-put.
Het onderzoeken van de mogelijkheden om minder
gebiedsvreemd water of water van een betere kwaliteit in
te laten.

B

V

V

B

V

B

B

V

B

V

V

B

V
B

B
V

V

B

V

V

B

V

B

V

V

B

V

B

V

B

B

V

B

V

B

V

V

B

B

V

GG = gemeente Gouda
VWP = Viswaterpachting
HHvR = Hoogheemraadschap Rijnland (inclusief Waterschap Wilck en Wiericke)
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8.2

Subsidiemogelijkheden
Voor verder onderzoek of de uitvoering van dit plan zijn diverse subsidies te
verkrijgen. Onderstaand worden enkele subsidiemogelijkheden kort
beschreven.
ô Subsidieregeling Sport- en Beroepsbinnenvisserij (SSB)
Met deze regeling kunnen visrechthebbende hengelsportverenigingen en
binnenvisserijbedrijven subsidie verkrijgen voor het opstellen van duurzame
beheerplannen voor de visstand, het viswater en de visserij. Ook de uit deze
plannen voortkomende, noodzakelijke beheer- en inrichtingsmaatregelen
komen onder bepaalde voorwaarden voor subsidie in aanmerking. Daarnaast
komen overige maatregelen die van belang zijn voor een duurzame
verbetering van het viswater, de visstand of het visserijkundig gebruik voor
subsidie in aanmerking.
ô Regeling Draagvlak Natuur
Het doel van deze subsidie is versterken van het draagvlak voor natuur door
het vergroten van de kennis van en de aandacht voor de natuur en het
verbeteren van de samenwerking tussen instellingen op het gebied van
natuur. Deze subsidie kan aangevraagd worden voor projecten en
programma’s die onder één of meer van de volgende doelstellingen vallen:
het vergroten van de kennis van de natuur door het ontwikkelen van
modelprogramma's en bijbehorende trainingen voor intermediairs en
leerkrachten op het gebied van natuur- en milieueducatie;
het vergroten van de kennis van de natuur bij groepen die een bijdrage
kunnen leveren aan de realisering van natuurdoelstellingen, door
voorlichtingsactiviteiten;
het vergroten van de aandacht voor natuur door visievorming en inbreng;
het verhogen van de organisatiegraad en verbeteren van onderlinge
contacten door het stimuleren van samenwerking en informatieuitwisseling tussen organisaties.
ô Subsidieverordening Groene Projecten
Het doel van deze subsidie is het versterken of instandhouden van de
duurzame inrichting of het duurzaam beheer van de groene ruimte of de
duurzame ontwikkeling van de functies van de groene ruimte. Deze subsidie
kan aangevraagd worden voor planvorming, projectontwikkeling en
projectuitvoering van onder andere de volgende activiteiten: ecologische
verbindingszones, kwaliteitsverbetering voor natuurgebieden en de uitvoering
van gemeentelijke beleidsplannen.
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Verklarende woordenlijst
Benthivoor

Bodemvoedsel etend .

Detritus

Dood organisch materiaal.

Eutrofiëring

Voedselverrijking (vermesting) door toevoer van
voedingsstoffen (fosfaten en nitraten) aan het water.

Eutroof

Voedselrijk.

Glasaal

Jonge aal, nog doorzichtig, die voor de kust van
Europa landinwaarts trekt.

Habitat

Het leefgebied van een diersoort, dat voldoet aan de
door de soort gestelde specifieke eisen ten aanzien
van abiotische en biotische omgevingsfactoren.

Karperachtigen

Vissoorten die behoren tot de familie der karpers
(zoals alver, blankvoorn, brasem, karper, kolblei,
kroeskarper, rietvoorn, winde, zeelt).

Kunstwerk

Aangebrachte voorziening in, langs of op het water,
zoals een brug, gemaal, stroomkoker, sluis, duiker of
vistrap.

Maaibeheer

Jaarlijks of klein onderhoud dat zich richt op
beheersing van de groei van waterplanten in het natte
profiel, op taluds en eventueel op onderhoudspaden,
teneinde een goede doorstroming van het water in de
watergang mogelijk te houden.

Natuurvriendelijke oever

Oevervorm waarbij de nadruk niet uitsluitend ligt op
een effectieve verdediging van het land tegen het
water en andersom, maar waarbij tevens aandacht
wordt geschonken aan andere functies die oevers
vervullen. Met name de ecologische functie is bij
natuurvriendelijke
oevers
van
belang.
Als
overgangszone tussen water en land vormen oevers
het leefmilieu van tal van watergebonden planten en
dieren.

Organische stof

Materiaal dat door organismen geproduceerd wordt
en een koolstofskelet bevat.

Refugium

Wijkplaats of toevluchtsgebied voor planten of dieren.

Streefbeeld

Een beschrijving van de gewenste ontwikkeling
gedurende de planperiode.

Visstandbeheer

Het gericht trachten te (laten) beïnvloeden van de
aard en samenstelling van de visstand door
visrechthebbende(n), waarbij is afgestemd met de
water- en natuurbeheerder voor het betreffende water
en waarbij tevens rekening is gehouden met de
eventuele visserijbelangen van derden.
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Viswater

Oppervlaktewater als leefomgeving voor vis.

Waterbeheer

Het geheel aan activiteiten ter uitvoering van de
waterhuishouding (op en in de bodem vrij aanwezige
water, met het oog op de daarbij betrokken belangen).

Watertype

Indeling van het water op basis van voorkomende
levensgemeenschappen
of
op
basis
van
fysisch/chemische kenmerken.
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Bijlage I

Beleids- en planologisch kader
Europees/landelijk beleid
In het jaar 2000 heeft het Europees Parlement, samen met de Raad van de
Europese Unie de Europese Kaderrichtlijn Water (KRW) vastgesteld
(Europees Parlement, 2000). Deze kaderrichtlijn is sinds 2004 in de nationale
wetgeving van de Europese lidstaten opgenomen.
Van belang voor het visstandbeheer is de nadrukkelijke aandacht die in de
KRW wordt geschonken aan de ecologische waterkwaliteit, waarbij de
visstand expliciet wordt genoemd. Zo wordt in de kaderrichtlijn o.a.
vastgesteld dat met uitheemse vissoorten geen goede ecologische toestand
van het viswater kan worden bereikt. Een verplichting uit de KRW is dat de
waterbeheerders de diverse watersystemen moeten beschrijven, waarbij ook
verplicht wordt de visstand te beschrijven. Ter beoordeling van de
watersystemen aan de KRW worden voor de Nederlandse situatie
referentiecondities en bijbehorende maatlatten voor de verschillende
watertypen geformuleerd. De watersystemen zullen getoetst worden aan
deze referentietoestanden. Hiertoe zullen met regelmaat diverse
hydromorfologische, algemene fysisch-chemische en biologische parameters
geïnventariseerd worden. De biologische parameters zijn oa. fytobenthos,
macrofyten, macrofauna en de visstand. In principe dient de visstand iedere
drie jaar gemonitord te worden. De KRW houdt dus concreet in dat er in het
waterbeheer meer aandacht aan de visstand moet worden geschonken.
Regionaal beleid
In het Waterbeheerplan 2000 (WBP 2000) (Rijnland et al., 2000) wordt het
beleid van het Hoogheemraadschap van Rijnland voor de jaren 2000 tot en
met 2004 beschreven. In het gebiedsdeel Wilck en Wiericke van het WBP
2000 zijn, gezamenlijk met het Waterschap Wilck en Wiericke, de algemene
beleidslijnen vertaald naar concrete maatregelen en projecten, binnen het
werkgebied van het waterschap.
In het WBP 2000 zijn de beleidsbouwstenen aangegeven vanwaar uit in het
Waterplan Gouda concrete streefbeelden en maatregelen zijn geformuleerd.
Onderstaand wordt hier verder op ingegaan.
Waterplan Gouda
In het Waterplan Gouda (gemeente Gouda et al., 2003) wordt door de
gemeente Gouda, samen met de Hoogheemraadschappen van Rijnland en
Schieland, en Waterschap Wilck en Wiericke een gezamenlijke visie
gegeven op het stedelijk waterbeheer. Belangrijke elementen van de visie
zijn het houden van droge voeten, gezond water met een goede kwaliteit
voor mens en natuur, en water om naar te kijken en te genieten. Daarnaast
wordt in het waterplan ook een uitvoeringsprogramma van maatregelen
gegeven die nodig zijn om de visie te realiseren.
De visie op het waterbeheer voor de Goudse stadswateren bestaat uit vier
onderdelen. Het belangrijkste onderdeel van de visie voor het visstandbeheer
is gezond water. Voor de Goudse stadswateren wordt gestreefd naar
‘biologisch gezond water’; dit water stinkt niet, is helder, heeft voldoende
waterdiepte en kent een rijke flora en fauna. Voor het verkrijgen van
‘biologisch gezond water’ is een goede chemische waterkwaliteit
noodzakelijk, hiertoe gelden de landelijke MTR-normen (zie kader paragraaf
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2.1). Er wordt naar gestreefd de waterkwaliteit te verbeteren door het
scheiden van schoon en vuil water, door de aanleg van een (verbeterd)
gescheiden rioolstelsel, het aankoppelen van ongerioleerde panden en het
verminderen van nalevering uit de waterbodem. Problemen met
zuurstofloosheid in de stadswateren dienen voorkomen te worden,
bijvoorbeeld door zoveel mogelijk watergangen met elkaar in verbinding te
stellen. Gestreefd wordt naar het zogenaamde ‘natte ecologische netwerk’.
Dit netwerk vormt verbindingen binnen de stad en tussen de stad en het
buitengebied waarlangs planten en dieren zich kunnen verplaatsen. De
onderdelen van het netwerk dienen natuurlijk ingericht te worden, bij
voorkeur met natuurvriendelijke oevers in de vorm van een flauw talud. Op
plaatsen met minder ruimte, zijn plasbermen (of drasbermen) beter geschikt.
Verder wordt baggeren gezien als een belangrijke maatregel voor de
ecologische inrichting van het watersysteem.
De maatregelen die het meest van belang zijn voor de visstand en het
visstandbeheer worden hieronder kort beschreven.
Om ervoor te zorgen dat Gouda droge voeten houdt, zal het
waterkwantiteitsbeheer vooral gericht zijn op het vasthouden en bergen van
water. Om het water goed te kunnen bergen zullen alle Goudse wijken een
minimaal open water oppervlak van 6% krijgen, voor de wijken Bloemendaal
en Plaswijck is dit 9% en voor de wijk Westergouwe tenminste 15%. Dit alles
wil men bereiken door het aanleggen van nieuwe wateren, reserveren van
groengebiedjes, het verbreden van de huidige watergangen en het
aanleggen van natuurvriendelijke oevers.
Om in de Goudse stadswateren ‘biologisch gezond water’ te kunnen
bewerkstelligen, zal de waterkwaliteit moeten voldoen aan de MTR-normen.
Om dit te kunnen bereiken zal een verbeterd gescheiden stelsel worden
aangelegd en kwalitatief goed hemelwater dient zoveel mogelijk te worden
afgekoppeld. Daarnaast dient de troebelheid van het water verminderd te
worden door het verminderen van de inlaat van water uit de Hollandsche
IJssel. Een andere belangrijke veroorzaker van troebel water is de dikke
baggerlaag in de stadswateren, hiertoe is een baggerplan opgesteld en
zullen de Goudse stadswateren gebaggerd worden. Door het baggeren zal
de zuurstofhuishouding verbeteren en kunnen de stadswateren op diepte
gebracht worden. Voor wateren breder dan 10 meter zal de diepte minimaal
1 meter zijn, wateren tussen de 5 en 10 meter breed worden 0,8 meter diep
en wateren smaller dan 5 meter worden 0,5 meter diep.
In het “biologisch gezonde” stadswater hoort een rijke flora en fauna. Door
het aanleggen van natuurvriendelijke oevers wordt getracht de biologische
diversiteit te vergroten. Daarnaast zullen de barrières, die migratie van
planten en dieren verhinderen, zoveel mogelijk worden opgeheven.
Om te kunnen bepalen of de uitgevoerde maatregelen succes hebben, is er
een monitoringsplan opgesteld. Hierbij worden iedere 5 jaar op dezelfde
locaties ecologische metingen verricht, waarna de meetresultaten worden
getoetst aan de streefbeelden.
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Bijlage II

Resultaten visserijkundig onderzoek

Vissoorten gevangen tijdens de bemonstering van het Baden Powellplantsoen op 25
februari 2002 (naar: Gerlach, 2002).

Aantal

Hoeveelheid
(in kg)

Minimum
lengte
(in cm)

Maximum
lengte
(in cm)

Minimum
gewicht
(in g)

Maximum
gewicht
(in g)

Baars
Brasem
Blankvoorn
Karper
Kolblei
Kroeskarper
Paling
Pos
Ruisvoorn
Snoekbaars
Snoek
Zeelt

199
1253
413
13
410
9
4
4
123
15
28
22

3,8
96,7
16,1
80,7
13,8
14,4
2,5
0,1
5,5
15,8
17,2
13,4

7
5
10
33
10
27
60
8
4
20
17
10

34
50
27
78
30
43
76
15
30
70
66
47

3
1
9
667
9
500
492
8
0
58
25
17

604
1308
241
7565
324
1902
911
63
368
3078
1990
1543

TOTAAL

2493

280,0

-

-

-

-

Vissoort

Vissoorten gevangen tijdens de bemonstering van de Fluwelensingel op 26 februari
2002 (naar: Gerlach, 2002).

Aantal

Hoeveelheid
(in kg)

Minimum
lengte
(in cm)

Maximum
lengte
(in cm)

Minimum
gewicht
(in g)

Maximum
gewicht
(in g)

Baars

290

5,3

7

29

3

338

Brasem
Blankvoorn
Kolblei
Paling
Pos
Ruisvoorn
Snoekbaars
Snoek
Winde
Zeelt

224
951
2
8
38
25
3
19
1
8

52,1
39,4
0,3
1,3
0,3
3,4
3,6
48,1
0,0
12,1

7
8
21
30
7
17
15
37
11
38

49
27
24
54
14
26
62
103
11
53

2
4
117
48
7
64
23
300
21
837

1415
260
196
305
33
263
2273
9785
21
2333

TOTAAL

1569

165,9

-

-

-

-

Vissoort
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Vissoorten gevangen tijdens de bemonstering van de Omloopwetering op 27 februari
2002 (naar: Gerlach, 2002).

Aantal

Hoeveelheid
(in kg)

Minimum
lengte
(in cm)

Maximum
lengte
(in cm)

Minimum
gewicht
(in g)

Maximum
gewicht
(in g)

Baars

112

3,9

6

38

2

873

Brasem
Blankvoorn
Kolblei
Ruisvoorn
Snoek
Vetje
Zeelt

784
268
209
142
41
26
37

92,1
6,8
9,0
3,8
30,5
0,0
18,7

4
4
7
4
16
4
9

45
29
27
23
90
6
45

0
0
3
0
25
1
11

935
323
242
165
5830
1
1520

TOTAAL

1619

164,8

-

-

-

-

Vissoort

Vissoorten gevangen tijdens de bemonstering van de vijver Steinenburg op 27
februari 2002 (naar: Gerlach, 2002).

Aantal

Hoeveelheid
(in kg)

Minimum
lengte
(in cm)

Maximum
lengte
(in cm)

Minimum
gewicht
(in g)

Maximum
gewicht
(in g)

Blankvoorn
Kroeskarper
Ruisvoorn
Snoek
Tiendoornige
stekelbaars
Zeelt

296
2
149
7

3,5
0,1
2,3
7,2

7
11
6
44

17
12
17
62

3
26
1
561

55
28
52
1683

1

-

4

4

1

1

5

1,5

8

38

8

914

TOTAAL

460

1,5

-

-

-

-

Vissoort
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Vissoorten gevangen tijdens de bemonstering van het Park Atlantis op 1 maart 2002
(naar: Gerlach, 2002).

Aantal

Hoeveelheid
(in kg)

Minimum
lengte
(in cm)

Maximum
lengte
(in cm)

Minimum
gewicht
(in g)

Maximum
gewicht
(in g)

307

4,6

7

33

3

643

Brasem
Blankvoorn
Graskarper
Kolblei
Kroeskarper
Ruisvoorn
Snoek
Vetje
Zeelt

2205
1365
2
389
2
303
20
2
3

177,4
38,2
14,2
31,1
2,4
7,0
14,2
0,0
1,3

4
10
73
10
34
3
23
5
16

51
29
76
38
35
25
74
5
39

0
9
3760
9
937
0
58
1
61

1702
245
4672
769
1035
224
2853
1
1022

TOTAAL

4598

290,4

-

-

-

-

Vissoort
Baars

Vissoorten gevangen tijdens de bemonstering van de vijver en singel in het
Weidebloemkwartier op 1 maart 2002 (naar: Gerlach, 2002).

Aantal

Hoeveelheid
(in kg)

Minimum
lengte
(in cm)

Maximum
lengte
(in cm)

Minimum
gewicht
(in g)

Maximum
gewicht
(in g)

Baars
Bittervoorn
Brasem
Blankvoorn
Graskarper
Karper*
Kolblei
Kroeskarper
Paling
Pos
Ruisvoorn
Snoek
Vetje
Zeelt

34
32
161
257
6
16
451
12
13
4
9
42
260
14

0,8
0,1
28,3
4,3
51,1
101,4
4,7
15,5
2,5
0,0
0,1
50,5
0,3
6,2

8
4
5
4
68
51
8
8
34
11
7
16
3
7

18
9
52
25
89
83
18
42
64
13
16
78
7
44

5
1
1
0
4120
2660
5
21
56
11
2
23
1
5

79
12
1750
193
8765
9260
60
1761
440
31
51
3046
1
1367

TOTAAL

1311

265,8

-

-

-

-

Vissoort
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Bijlage III

Waterkwaliteit Goudse stadswateren
Deelgebied Binnenstad

RO434
ammoniak (mg N/l)
cadmium (ug/l)
chloride (mg/l)
chlorofyl-a (ug/l, z)
chroom (ug/l)
doorzicht (m, z)
koper (ug/l)
lood (ug/l)
nikkel (ug/l)
totaal-N (mg/l, z)
totaal-P (mg/l, z)
zink (ug/l)
zuurgraad (pH)
zuurstofgehalte (mg/l)
sulfaat (mg/l)

MTR
0,02
0,4
200
100
8,7
0,4
1,5
11
5,1
2,2
0,15
9,4
6,5 - 9
5
100

VR
0,02
0,08
200
100
0,3
0,4
0,5
0,3
3,3
1
0,05
2,9
6,5 - 9
5
100

2001
0,02
0,2
140
27
2,5
0,5
4,5
13
4,5
3,2
0,30
21
7,7 - 8,2
3,2

2002
0,011
0,1
150
25
2,6
0,6
6,7
9,2
7,1
3,6
0,22
22
7,5 - 7,9
4,5

RO581
ammoniak (mg N/l)
cadmium (ug/l)
chloride (mg/l)
chlorofyl-a (ug/l, z)
chroom (ug/l)
doorzicht (m, z)
koper (ug/l)
lood (ug/l)
nikkel (ug/l)
totaal-N (mg/l, z)
totaal-P (mg/l, z)
zink (ug/l)
zuurgraad (pH)
zuurstofgehalte (mg/l)
sulfaat (mg/l)

MTR
0,02
0,4
200
100
8,7
0,4
1,5
11
5,1
2,2
0,15
9,4
6,5 - 9
5
100

VR
0,02
0,08
200
100
0,3
0,4
0,5
0,3
3,3
1
0,05
2,9
6,5 - 9
5
100

2001
0,01
0,2
120
45
2
0,8
4,2
7,5
4,1
2,3
0,20
20
7,7 - 8,4
2,4

2002
0,01
0,25
150
28
1
1,1
5,9
4,7
5,4
2,7
0,20
27
7,4 - 8,1
2,3

2001
0,02

2002

204

170
150

0,37
2,4

0,53
4,2

3

3

2003
0,015
0,21
230
26
3,8
11
11
5,8
3,4
0,25
36
7,5 - 8,1
4,8

2003
0,019
0,1
240
29
1,5
5
4,6
3,7
2,5
0,19
18
7,7 - 8,2
5,3

Deelgebied Korte Akkeren
ROP24501
ammoniak (mg N/l)
cadmium (ug/l)
chloride (mg/l)
chlorofyl-a (ug/l, z)
chroom (ug/l)
doorzicht (m, z)
koper (ug/l)
lood (ug/l)
nikkel (ug/l)

MTR
0,02
0,4
200
100
8,7
0,4
1,5
11
5,1

VR
0,02
0,08
200
100
0,3
0,4
0,5
0,3
3,3

2003
-
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totaal-N (mg/l, z)
totaal-P (mg/l, z)
zink (ug/l)
zuurgraad (pH)
zuurstofgehalte (mg/l)
sulfaat (mg/l)

2,2
0,15
9,4
6,5 - 9
5
100

1
0,05
2,9
6,5 - 9
5
100

3,5
0,57
24
7,5 - 8,8
1

2,9
0,58
21
7,4 - 8,3
0,6

-

2001
0,01
0,2
110

2003
0,012

2
0,66
5,4
2
4
1,7
0,17
27
7,8 - 8,5
2,7

2002
0,01
0,1
150
33
1,2
0,8
5,5
4,4
4,9
2,8
0,19
18
7,3 - 8,5
2,9

2001

2002

48

34
89

0,43
3,7

0,44
4

2
1,8
0,33
17
7,5 - 8,3
0,7

3,2
2,4
0,73
16
7,5 - 8,2
0,4

2001

2002
0,092
0,12
140
20
1,2
0,65

Deelgebied polder Bloemendaal
RO148
ammoniak (mg N/l)
cadmium (ug/l)
chloride (mg/l)
chlorofyl-a (ug/l, z)
chroom (ug/l)
doorzicht (m, z)
koper (ug/l)
lood (ug/l)
nikkel (ug/l)
totaal-N (mg/l, z)
totaal-P (mg/l, z)
zink (ug/l)
zuurgraad (pH)
zuurstofgehalte (mg/l)
sulfaat (mg/l)

MTR
0,02
0,4
200
100
8,7
0,4
1,5
11
5,1
2,2
0,15
9,4
6,5 - 9
5
100

VR
0,02
0,08
200
100
0,3
0,4
0,5
0,3
3,3
1
0,05
2,9
6,5 - 9
5
100

ROP01116
ammoniak (mg N/l)
cadmium (ug/l)
chloride (mg/l)
chlorofyl-a (ug/l, z)
chroom (ug/l)
doorzicht (m, z)
koper (ug/l)
lood (ug/l)
nikkel (ug/l)
totaal-N (mg/l, z)
totaal-P (mg/l, z)
zink (ug/l)
zuurgraad (pH)
zuurstofgehalte (mg/l)
sulfaat (mg/l)

MTR
0,02
0,4
200
100
8,7
0,4
1,5
11
5,1
2,2
0,15
9,4
6,5 - 9
5
100

VR
0,02
0,08
200
100
0,3
0,4
0,5
0,3
3,3
1
0,05
2,9
6,5 - 9
5
100

250
31
0,7

2,7
0,2
7,9 - 8,4
4,5
92
2003
-

Deelgebied polder Willens
ROP16301
ammoniak (mg N/l)
cadmium (ug/l)
chloride (mg/l)
chlorofyl-a (ug/l, z)
chroom (ug/l)
doorzicht (m, z)

MTR
0,02
0,4
200
100
8,7
0,4

VR
0,02
0,08
200
100
0,3
0,4
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koper (ug/l)
lood (ug/l)
nikkel (ug/l)
totaal-N (mg/l, z)
totaal-P (mg/l, z)
zink (ug/l)
zuurgraad (pH)
zuurstofgehalte (mg/l)
sulfaat (mg/l)

1,5
11
5,1
2,2
0,15
9,4
6,5 - 9
5
100

0,5
0,3
3,3
1
0,05
2,9
6,5 - 9
5
100

4,6
2,6
2,8
0,43
20
7,6 - 8,35
0,2

17
5
5
3
0,43
28
7,3 - 7,9
0,1

2,4
0,29
7,3 - 8,3
0,2

< streefwaarde (VR)
< grenswaarde (MTR)
1 - 2 x grenswaarde
2 - 5 x grenswaarde
> 5 x grenswaarde
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Bijlage IV

Zuurstofgehaltes voor vis
Bron: Zuurstofbehoeften van de Nederlandse zoetwatervissen, M. van der
Linden (1996).

Soort
Alver
Baars
Blankvoorn
Brasem
Karper
Kolblei
Kroeskarper
Paling
Pos
Riviergrondel
Ruisvoorn
Snoek
Snoekbaars
Zeelt

ei/embryo
?
7
5
7
9
7
3
nvt
5
7
7
7
7
3

dooierzakbroed
?
7
5
7
5
7
3
nvt
5
7
7
7
7
3

larve
?
7
5
7
5
7
3
nvt
5
7
7
6
7
3

juveniel
?
7
5
5
6
5
3
5
6
7
5
6
6
3

adult
?
7
5
5
6
5
3
5
6
7
5
6
6
3

larve
?
2
3
2
1,6
2
4
nvt
?
2
2
2
3
1

juveniel
?
1
2
1
1
1
3
2,5
?
2
1
1
3
0,4

adult
?
1
2
1
1
1
3
2,5
?
2
1
0,5
3
0,4

Tabel 1: Minimale zuurstofgehaltes in mg O2 per liter.

Soort
Alver
Baars
Blankvoorn
Brasem
Karper
Kolblei
Kroeskarper
Paling
Pos
Riviergrondel
Ruisvoorn
Snoek
Snoekbaars
Zeelt

ei/embryo
?
2
3
4
1,2
4
4
Nvt
?
2
2,5
2
4,5
1

dooierzakbroed
?
2
3
3
1,6
3
4
nvt
?
2
2,5
2
4,5
1

Tabel 2: Lethale zuurstofgehaltes in mg O2 per liter.
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1 = Weidebloemkwartier
2 = Vijver Suomi
3 = Van Lennepkade
4 = Turfsingel
5 = Kattensingel

107

0
20
0
35
968
18,4
7,8
6,2

Moeras/oeverplanten (%)

Totale bedekkingspercentage (%)

Andere planten (%)

Zichtdiepte (cm)

Geleidbaarheid (µS/cm)

Temperatuur (°C)

Zuurgraad (pH)

Zuurstof (mg/l)

0,2
ja
ja
III

Baggerlaag (m)

Paai-/opgroeigebieden

Overwinteringsgebieden

Viswatertype (ondiep)

Breedte (m)

1,4

20

Drijfbladplanten (%)

Diepte (m)

0

Flab (%)

67

0

Ondergedoken waterplanten (%)

IV

ja

nee

0,1

1

72

6,6

7,6

18

747

20

0

<1

<1

<1

0

0

2

I

ja

ja

0,5

1,2

133

13,4

9

17

385

120

0

100

0

0

40

60

3

IV

ja

nee

0,15

2,5

97

9,1

7,9

18,1

1122

50

0

<1

0

<1

0

0

4

IV

ja

nee

0,15

2

104

9,9

8,1

18,3

1129

65

0

5

0

5

0

0

5

IV

ja

nee

0,1

2,0

89

8,4

8,2

17,5

1125

70

0

<5

0

<5

0

0

6

III

ja

nee

0,3

1,8

91

8,7

8,1

17,5

1128

85

0

50

0

50

0

0

7

IV

ja

nee

0,3

1,2

92

9

7,8

16

1070

45

0

<1

0

<1

0

0

8

III

ja

nee

0,1

2

101

9,9

8,2

18,8

811

90

0

5

<1

5

0

0

9

III

ja

nee

0,1

2

108

9,8

8,2

19

785

90

0

5

0

5

0

0

10

Bijlage V

Zuurstof (%)
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Milieu-inventarisaties

6 = Blekerssingel
7 = Fluwelensingel
8 = Haven
9 = 1e VWP-put
10= 2e VWP-put
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11 = Vliet van Erberveld
12 = Voorwillenseweg
13 = Breevaart aan de Burgvlietkade
14 = Park Atlantis
15 = Wilde Wingerdlaan
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Bijlage VI

Waterplanten in de Goudse stadswateren
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Bijlage VII Viswatertypering ondiepe en stilstaande
wateren
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Baars-blankvoorntype

Ruisvoorn-snoektype

Snoek-blankvoorntype

Blankvoorn-brasemtype

Brasem-snoekbaarstype
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Baars-blankvoorn ondiep viswatertype
De wateren die tot het baars-blankvoorntype behoren zijn voedselarme wateren met een voedselarme
(zand)bodem. Gebrek aan plantenvoedingsstoffen is zowel beperkend voor de ontwikkeling van algen
als voor de ontwikkeling van hogere waterplanten. Het zijn dan ook heldere wateren met een
zichtdiepte die het gehele jaar door meer dan 1 meter is. Als er toch waterplanten groeien, dan staan
deze over het algemeen op plaatsen waar de bodem nog enige meststoffen bevat, zoals gedeelten
met klei, veen of afgestorven plantenmateriaal. De bedekking met waterplanten varieert, afhankelijk
van het water en de bodemsoort, van 10 tot 60%. Door het voedselarme karakter van het water wordt
er weinig voedsel geproduceerd voor vissen. De toch al geringe hoeveelheid meststoffen wordt voor
een belangrijk deel opgenomen door waterplanten. De productie van algen en daarmee het dierlijke
plankton dat ervan leeft, is hierdoor zeer laag. Onder voedselarme bodemomstandigheden vinden
vissen het bodemvoedsel alleen plaatselijk, meestal in de begroeide, detritusrijke (afgestorven
plantenmateriaal) oeverzone.
Het baars-blankvoorntype komt van oudsher voor op de arme zandgronden en gebieden met
voedselarm kwelwater. Vennen en zandafgravingen zijn belangrijke voorbeelden van dit viswatertype.
Als gevolg van eutrofiëring (vermesting) is dit viswatertype ook in deze gebieden aan het eind van de
twintigste eeuw verdwenen.
De baars -blankvoorn visgemeenschap bestaat uit vissen, die optimaal zijn aangepast om gebruik te
maken van de beperkte en het onzekere voedselaanbod in voedselarme milieus. Deze vissen
behoren over het algemeen tot de kleinere soorten. De baars en blankvoorn zijn twee kenmerkende
vissoorten uit deze visgemeenschap. Zij zijn beide instaat om in helder water doelgericht
voedseldeeltjes op te nemen. Door kleiner te blijven dan normaal voor deze soorten, kunnen ze hun
groei en levenscyclus aanpassen aan het beperkte voedselaanbod. Dit verschijnsel wordt ook wel
dwerggroei genoemd. Verder zijn er vissen die gebruik kunnen maken van uiteenlopende
voedselbronnen. De baars en blankvoorn kunnen beiden hun levenscyclus geheel voltooien door
zoöplankton te eten, aangevuld met macrofauna, dat op de bodem of tussen waterplanten wordt
gevonden. Hoewel de baars een piscivore (visetende) soort is, zal hij in dit watertype, als gevolg van
gebrek aan voldoende prooien, nauwelijks vis eten.
Andere, begeleidende vissoorten van deze visgemeenschap zijn de kleine modderkruiper, de
bittervoorn, de riviergrondel, het vetje, de driedoornige en tiendoornige stekelbaars. Als gevolg van de
voedselarme omstandigheden is de draagkracht voor vis van het baars-blankvoorn viswatertype
gering, namelijk 10 tot 100 kilogram/hectare.
Ruisvoorn-snoek ondiep viswatertype
Wateren die tot het ruisvoorn-snoektype behoren, zijn het hele jaar helder. De zichtdiepte bedraagt
meer dan 1 meter. Algenbloei treedt niet op en de bedekking met waterplanten bedraagt doorgaans
meer dan 60% van de totale wateroppervlakte. Vooral een goede ontwikkeling van de ondergedoken
waterplanten is kenmerkend. Kenmerkende vissoorten in dit viswatertype zijn: snoek, ruisvoorn en
zeelt. Daarnaast komen blankvoorn, baars, kroeskarper grote en kleine modderkruiper en aal voor.
Brasem is slechts sporadisch in open water aanwezig en vertoont in dit viswatertype een snelle groei.
De voedselketens in het ruisvoorn-snoektype zijn vaak zeer kort, omdat de witvissen zoals ruisvoorn
en blankvoorn (onder bijzondere omstandigheden) plantaardig materiaal consumeren. Deze vissen
worden op hun beurt door snoek, de belangrijkste roofvis in dit viswatertype, opgegeten. Uiteraard
leveren het dierlijk plankton (onder andere watervlooien) en de macrofauna eveneens een belangrijke
bijdrage aan het voedsel van de vis. De aanwezige macrofauna is als voedsel met name belangrijk
voor vissoorten als zeelt en kroeskarper.
De biomassa aan snoek in het water is direct gekoppeld aan de aquatische vegetatie. Per hectare
begroeid waterareaal is plaats voor maximaal 110 kilogram snoek van 15 tot 60 centimeter. Van
belang hierbij zijn voornamelijk goed ontwikkelde zones van moeras - en oeverplanten, die voor snoek
toegankelijk zijn. Met name de jonge snoek is sterk afhankelijk van waterplanten. In wateren met veel
ondergedoken waterplanten neemt ieder najaar, na het afsterven van de waterplanten, de
omvangrijke stand aan jonge snoek sterk af. Dit is het gevolg van wegvraat door grotere soortgenoten.
Ieder voorjaar wordt door de explosieve ontwikkeling van de ondergedoken waterplanten een nieuw
opgroeihabitat voor (jonge) snoek gevormd. Het sterke voortplantingsvermogen van snoek resulteert
in dergelijke situaties jaarlijks in grote aantallen jonge snoeken. Vaak bestaat meer dan 50% van het
totale gewicht aan snoek uit eerstejaarssnoekjes die tussen 15 en 35 centimeter groot zijn. De
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wegvraat van het witvisbroed is onder deze omstandigheden maximaal; één snoek eet in zijn eerste
levensjaar 600 tot 2000 witvisjes. De grote wegvraat heeft tot gevolg dat de aanwas van witvisbroed
tot volwassen vis gering is. Pas bij een teruggang van waterplanten beneden het niveau van 60 tot
35% oppervlaktebedekking verandert de samenstelling van de snoekpopulatie zodanig (minder kleine
snoek) dat de aanwas van witvis niet meer door snoek alleen in de hand kan worden gehouden. De
totale visbiomassa bedraagt, afhankelijk van de samenstelling van de waterbodem, 100 tot 350
kilogram/ hectare.
Door de dichte begroeiing met ondergedoken waterplanten leent dit viswatertype zich in de zomer
over het algemeen slecht voor de meeste vormen van sportvisserij. Bovendien wordt als gevolg van
de grote helderheid van het water de vis snel verjaagd. Wateren van het ruisvoorn-snoektype vragen
dan ook om specifieke hengelmethoden, waardoor voor het merendeel van de sportvissers dit
viswatertype niet interessant is. De vliegvisserij vormt hierop uitzondering. Voor met name de visserij
op ruisvoorn met de droge vlieg is dit viswatertype populair. Ook kan de gespecialiseerde visser in
deze wateren vaak grote zeelt te vangen. Als in de herfst en winter de meeste planten zijn
afgestorven, kan eveneens door de roofvisvisser op snoek worden gevist. De snoekstand bestaat
echter voornamelijk uit kleine exemplaren, die voor de sportvisserij minder aantrekkelijk zijn.
Vanwege de dichte plantengroei is dit viswatertype voor de beroepsvisserij moeilijk bevisbaar met
fuiken. Hierdoor zijn ook voor de beroepsvisserij aangepaste vangstmethoden noodzakelijk, zoals het
vissen met aalkistjes. De aangepaste methoden zijn doorgaans minder succesvol en zeer
arbeidsintensief.
Snoek-blankvoorn ondiep viswatertype
De wateren van dit viswatertype worden gekenmerkt door gemiddelde zichtdiepten in de zomer van
40 tot 70 centimeter. In de periode van april tot oktober valt regelmatig een behoorlijke groei van
groenalgen waar te nemen. De watervegetatie beslaat 20 tot 60% van de wateroppervlakte. Het
snoek-blankvoorntype kenmerkt zich door voedselrijkere omstandigheden (vermesting) dan het
ruisvoorn-snoektype. Als gevolg hiervan zijn de waterplanten uit de diepere delen verdwenen en is er
een verandering in de soortensamenstelling opgetreden. Zo zullen kranswieren die in het ruisvoornsnoektype onder voedselarme omstandigheden kunnen voorkomen, in het snoek-blankvoorntype zijn
verdwenen. Bij een nog grotere vermesting van het water verdwijnen de ondergedoken waterplanten
uit grote delen of zelfs uit het gehele water. Bij permanente afwezigheid van ondergedoken vegetatie
is de jonge snoek op natte oever- en drijfbladplanten aangewezen. Dit resulteert al aan het begin van
het groeiseizoen in een afname van de aantallen eerstejaarssnoek door kannibalisme. Hierdoor zal de
predatiedruk op het witvisbroed verminderen. Een kleinere plantenrijke oeverzone en met name het
verdwijnen van de ondergedoken waterplanten leidt zo tot veel jonge witvis.
De hoeveelheid waterplanten en de omvang van de daarin aanwezige snoekpopulaties kan zodanig
zijn, dat dezelfde vissoorten voorkomen als in het ruisvoorn-snoektype. De aantalsrijkdom van het
éénzomerige witvisbroed is echter vele malen hoger. Dit leidt ertoe dat vooral vanaf eind juni de
wegvraat van grof dierlijk plankton hoog is. Dit kan zich vertalen in een sterke groenkleuring van het
water als gevolg van algengroei in de zomer. Zoals aangegeven is de soortensamenstelling van de
visgemeenschap grotendeels gelijk aan die van het ruisvoorn-snoektype. Plantenminnende soorten
als ruisvoorn en zeelt zullen echter in kleinere aantallen voorkomen. Naast genoemde soorten zijn
blankvoorn, baars en kolblei kenmerkende vissoorten. Andere vissoorten die in het snoekblankvoorntype kunnen voorkomen, zijn brasem, karper, kleine modderkruiper, bittervoorn en aal.
Blankvoorn en baars kunnen in dit viswatertype door een aanvankelijke grote beschikbaarheid van
dierlijk plankton tot een grote aanwas komen. Het is sterk afhankelijk van de gezamenlijke wegvraat
van witvis door snoek en baars of de dominante vissoorten in dit viswatertype een gemiddelde of
snelle groei vertonen. Baars speelt hierin een belangrijke rol. Slaagt baars erin de wegvraat door
witvis van het dierlijk plankton klein te houden, dan zal de baars zelf eerder visetend worden. Baars
kan in dat geval samen met snoek de aanwas van witvis instandhouden. Baars is afhankelijk van een
goede verhouding van plantenrijke oeverzone en open water. Van de witvissen komt ook kolblei in
grotere aantallen in dit viswatertype voor. Dierlijk plankton en muggenlarven vormen voor kolblei de
belangrijkste voedselbron. De volwassen kolblei is door zijn relatief grove kieuwbogen niet in staat
klein, dierlijk plankton uit te filteren. Door deze kieuwbogen kan kolblei echter zeer doelmatig
muggenlarven zeven uit het bodemsubstraat. De waterbodem bestaat bij de plantenrijke oeverzone
namelijk uit vrij grove deeltjes, zoals plantenresten. Met zijn fijnere kieuwbogen heeft brasem in dit
viswatertype veel moeite om succesvol muggenlarven uit de bodem te zeven. In een situatie waarin
minder hogere waterplanten en dus snoek voorkomen, is het bestand aan meerjarige witvis relatief
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groot. Hierdoor is de biomassa aan vis groter dan bij het ruisvoorn-snoektype en bedraagt, afhankelijk
van de samenstelling van de waterbodem, 300 - 500 kilogram/hectare.
Door een minder uitbundige groei van onderwaterplanten is dit viswatertype voor de sportvisserij
doorgaans beter bevisbaar dan het ruisvoorn-snoektype. De aanwezigheid van een goede
snoekstand, welke eveneens bestaat uit grote exemplaren, biedt goede mogelijkheden voor de
roofvisvisser. De blankvoorn kent in dit watertype doorgaans een goede groei, omdat geen
voedselconcurrentie met brasem optreedt. Hierdoor is dit watertype eveneens interessant voor de
witvisvisser.
Vanwege de mogelijkheden voor het plaatsen van fuiken en de diversiteit aan voedselorganismen en
leefgebied voor aal is dit viswatertype ook voor de beroepsvisserij aantrekkelijk.
Blankvoorn-brasem ondiep viswatertype
De wateren van dit viswatertype worden gekenmerkt door groenalgenbloei en incidentele
blauwalgenbloei. De gemiddelde zichtdiepte in de zomer varieert van 40 tot 60 centimeter.
Waterplanten beslaan 10 tot 20% van de wateroppervlakte. De visgemeenschap wordt in aantallen
gedomineerd door blankvoorn, wat verklaard kan worden door de volgende oorzaken: Blankvoorn is
één van de weinige witvissen die de in eutrofe wateren voorkomende blauwalgen efficiënt kan
consumeren. Blankvoorn kan zeer efficiënt jagen op zoöplankton. Blankvoorn is in staat om bij gebrek
aan grof zoöplankton over te schakelen op kleinere zoöplanktonsoorten als voedselbron. De
hoeveelheid macrofauna is afgenomen als gevolg van het zeer geringe voorkomen van ondergedoken
waterplanten. Macrofauna wordt efficiënter door baars dan door blankvoorn geconsumeerd. Door de
afname van deze voedselbron komt baars in de competitie om voedsel in een nadelige positie. De
nadelige concurrentiepositie om voedsel vormt de oorzaak van het minder dominant aanwezig zijn van
baars in het blankvoorn-brasemtype dan in het snoek-blankvoorntype. Tevens wordt baars in het
blankvoorn-brasemtype gekenmerkt door een langzamere groei. Hierdoor zal baars minder snel of
niet overschakelen op vis als voedselbron. Naast blankvoorn is brasem een kenmerkende vissoort,
waarvan kleine, maar met name ook grote exemplaren voorkomen. Als gevolg van de aan
oevervegetatie gebonden verspreiding van de aanwezige snoek is de predatie op brasem is gering.
Daarnaast is de begroeiing in het blankvoorn-brasemtype zodanig, dat sprake is van goede
voedselomstandigheden voor brasem. Brasem is in staat om de veelvuldig in de slibrijke, detritusarme
waterbodems voorkomende muggenlarven doelmatig te benutten. Tevens kan brasem door de bouw
van zijn kieuwbogen efficiënter gebruik maken van het zoöplankton (filter-feeding) dan andere
witvissen. De biomassa aan snoek en baars is in het blankvoorn-brasemtype relatief klein. Naast deze
twee roofvissoorten komt snoekbaars in kleine hoeveelheden voor. De totale visbiomassa bedraagt,
afhankelijk van de bodemsamenstelling, 350 tot 600 kilogram/hectare.
Naast toevoer van externe nutriënten is bij het blankvoorn-brasemtype ook sprake van interne
belasting door levering van voedingsstoffen uit de bodem. Dit kan bijvoorbeeld het gevolg zijn van
opwerveling van bodemmateriaal door brasem tijdens het zoeken van voedsel. De mate waarin draaden darmwieren in de voorzomer voorkomen, vertoont samenhang met de samenstelling van de
waterbodem. Wateren met bodems met een hoog kleigehalte zijn, door het zoeken van voedsel door
brasem, doorgaans vanaf medio april vertroebelt door zwevende stof. Draadwieren komen daar
sporadisch voor. In wateren met relatief zanderige bodems kan het water tot juni relatief helder blijven
en kunnen tot dan draadwiervelden voorkomen.
Door een geringere groei aan ondergedoken waterplanten en drijfbladplanten is de situatie voor de
visserij gunstig. De visstand biedt de sportvissers de volgende mogelijkheden: Voor de witvisvisser
komen zowel kolblei, blankvoorn als brasem in grote aantallen voor en worden deze vissoorten
gekenmerkt door een goede groei. De roofvisvisser kan zowel op snoek als snoekbaars vissen.
Doorgaans is eveneens een relatief groot bestand aan karper mogelijk, wat voor de karpervisser
interessant is.
De waardering van het blankvoorn-brasemtype door de beroepsvisserij komt grotendeels overeen met
het snoek-blankvoorntype. De mogelijkheden om fuiken te plaatsen zijn gunstiger door de geringe
bedekking met waterplanten.
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Brasem-snoekbaars ondiep viswatertype
De wateren van dit viswatertype worden gekenmerkt door een seizoensgebonden of permanente
groen- en blauwalgenbloei. De gemiddelde zichtdiepte in de zomer varieert van 10 tot 40 centimeter.
Dit betekent dat het zonlicht nauwelijks in het water kan doordringen. Hierdoor zijn de mogelijkheden
voor de ontwikkeling van ondergedoken waterplanten en drijfbladplanten gering. De bedekking van de
watervegetatie bedraagt minder dan 10% van de totale wateroppervlakte. Wat de visgemeenschap
betreft, is dit het meest arme viswatertype. De snoek is vrijwel afwezig en de biomassa aan witvis
bestaat voor 90% of meer uit brasem en/of uitgezette karper. De geringe zichtdiepten lijken sterk in
het voordeel van de brasem uit te werken, omdat filter-feeding veel minder afhankelijk is van het licht
dan meer gerichte voedselopnamen. Brasem is een efficiëntere filter-feeder dan de andere vissoorten.
De predatiedruk op het zoöplankton en de bodemorganismen is permanent hoog. De graasdruk op
het bodemvoedsel, waaronder muggenlarven wordt in dit viswatertype mede veroorzaakt door de
benthivore (op bodemvoedsel aangewezen) pos. Deze vissoort kan ook onder uiterst lichtarme
omstandigheden het bodemvoedsel uitstekend vinden en benutten. Als roofvissoort is snoekbaars
aanwezig. Snoekbaars heeft een sterk wisselend voortplantingsproces. Regelmatig is het
voortplantingssucces enkele jaren achter elkaar dermate gering, dat de predatie op het witvisbroed
minimaal is. Bovendien is de snoekbaars niet of nauwelijks in staat om brasem > 25 centimeter als
prooi te bemachtigen. De visbiomassa bedraagt in dit watertype, afhankelijk van de samenstelling van
de waterbodem, 450-800 kilogram/hectare.
Het water is in de periode dat de vis actief is (april tot november) vertroebeld door opgewerveld
bodemmateriaal en door zwevende algen. De interne nutriëntenbelasting is hoog. Door opwerveling
van bodemmateriaal werkt de bodem niet meer als depot maar juist als bron van nutriënten. In
aanwezigheid van drijflagen blauwalgen vertonen nog aanwezige macrofyten
afstervingsverschijnselen. Toegevoegde nutriënten komen in de zomer ten goede aan de algen.
Dergelijke watertypen vormen een goed milieu voor de blauwalg Oscillatoria sp. Als deze algen
massaal gaan groeien, kan het water permanent vertroebelen.
In wateren van het brasem-snoekbaarstype zijn voor de sportvisserij grote vangsten mogelijk van met
name brasem. Over het algemeen is de individuele vis echter minder groot door een slechte groei.
Ook komt blankvoorn en kolblei ten opzichte van het blankvoorn-brasemtype in mindere mate voor. In
extreme gevallen worden nog uitsluitend kleine brasems gevangen, wat doorgaans door de
sportvisserij niet wordt gewaardeerd. De roofvisvisser kan in dit watertype goed op snoekbaars vissen.
De snoekbaars is in deze wateren echter vaak moeilijk te vangen, vanwege het grote aanbod aan
prooivis. In dit viswatertype is in principe een hoge karperstand realiseerbaar. De karperstand zal uit
relatief kleine exemplaren bestaan, die met name voor de minder gespecialiseerde karpervisser
interessant kunnen zijn.
In wateren van het brasem-snoekbaarstype kan de aal een slechtere groei en conditie vertonen,
vanwege de voedselconcurrentie met de brasem. Dit is voor de beroepsvisserij minder gunstig
Uit: Zoetemeyer & Lucas (2001)
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