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In memoriam

DEZE STUDIE WORDT OPGEDRAGEN AAN DE HEER JEF WELLENS,
LID VAN DE PROVINCIALE VISSERIJCOMMISSIE VAN VLAAMS-BRABANT

EN VAN DE VLAAMSE HOGE RAAD VOOR DE RIVIERVISSERIJ
VOOR ZIJN JARENLANGE INZET VOOR DE VISSEN EN DE VISSERIJ IN VLAANDEREN
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Inleiding

Het meer van Rotselaar is een belangrijk recreatiegebied in Vlaams-Brabant. Naast een
zwem- en surfzone is er ook een hengelzone afgebakend. In 1995 werd een preliminaire
visbestandopname zonder densiteitschatting uitgevoerd door het Instituut voor Bosbouw en
Wildbeheer. Teneinde een gefundeerd visserijbeheer van het meer te kunnen uitvoeren
dienden echter meer gedetailleerde gegevens voorhanden te zijn. Hiervoor werd, op vraag
van de Provinciale Visserijcommissie van Vlaams-Brabant, tijdens de maanden september en
oktober van 2001 een studie uitgevoerd met als doel een gedetailleerd overzicht te geven van
het huidig visbestand in het meer van Rotselaar. Dit gebeurde door de toestand van de
populatiestructuur van de aanwezige soorten te bepalen, de distributiepatronen van de vissen
weer te geven en het berekenen van de visbiomassa, via een merk- en terugvangsttechniek.
Daar het meer een belangrijk hengelwater voor de omgeving is wordt het visbestand jaarlijks
aangevuld met pootvis. Tijdens de evaluatie van de visbestandopnames werd dan ook
rekening gehouden met het herbepotingsbeleid.
Steunend op de resultaten van dit onderzoek kan het visstandbeheer van het meer worden
aangepast. Dat kan zich onder meer uiten in het aanpassen van de herbepotingen en in het
verbeteren van de infrastructuur (door het creëren van paaizones, optimaliseren van
hengelplaatsen, .,,).
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Hoofdstuk 1: Ontstaan en situering van het meer van Rotselaar

1.1. Ontstaan

Het meer van Rotselaar op het domein Ter Heide kwam tot stand na zandwinning voor de
aanleg van de E314 (toen A2). In 1983 werd "de plas" overgedragen aan het Vlaams Gewest
en onder beheer van de Dienst Waters en Bossen geplaatst. Er werd een surf-, zwem-, natuur
en viszone gecreëerd. Om betere vismogelijkheden te bieden werden de oevers deels
geherprofileerd en werden geregeld bepotingen uitgevoerd. In samenwerking met de
Provinciale Visserijcommissie van Vlaams-Brabant bouwde de afdeling Bos en Groen een
bootshuis met toiletfaciliteiten.

Foto I: Het meer van Rotselaar met de indeling in zwem-, surf-, natuur- en visserszone

1.2. Geomorfologie van het meer

De geomorfologie van het meer werd opgemeten met behulp van een gecombineerde
dieptemeter-visdetector (Lowrence-sonartoestel). Het sonartoestel werd op een boot
geïnstalleerd en daarna werd het meer in alle richtingen doorkruist aan een constante snelheid
om een overzicht te krijgen van de dieptes in de verschillende zones. In figuur I worden de
dieptes aangeduid. Hieruit blijkt dat het meer overal vrij diep is (gemiddeld 8 - 9 m). De
oevers zijn steil: op een tiental meter van de kant wordt het al vlug 3 m diep en op twintig
meter is meestal het diepste punt bereikt. Er is wel een smalle rand van I à 2 m langs het
meer waar het ondiep (± 0,5 m) is. De aansluitende ooster- en westergracht, die in verbinding
staan met het meer, zijn gemiddeld 1,2 m diep en vooral de oostergracht bevat veel water- en
oevervegetatie.
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Figuur I: De verschillende dieptes van het meer bepaald met een Lowrence-sonartoestel.
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Hoofdstuk 2: De waterkwaliteit van het meer van Rotselaar

2.1. Fysische en chemische parameters

ZUURSTOFGEHALTE (Oz)

Door de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) werden op 20 en 28 september 2001
waterstalen genomen in de 7 verschillende zones, op een diepte van 0,2 m onder het
wateroppervlak (zie bijlage I). Deze bemonsteringen geven een beeld van de waterkwaliteit
van het meer bij het begin van de periode van de bevissingen.

234 5 6 7

f

1-----

020/09/2001

m2810912001

23456 7

120 r-----------,

~ 100 h~--.I_..__~--___1

:~ 80 .--.--1,'.f-j-
~ 60 - - - 1----1

i 40

5 20
N

-I~

I
:D20f09/2001

-I~

IB 28/09/2001

_ 12,---------,
ji,
.s 10 +---=-------1
•
~ 8 .
ë
~ 6
c

~ 4

~ 2
,;: 0 ~_,__JI'_;_LJ'"-rL__-'-'"-,.J_III_1

Zone Zone

Figuur 2: Zuurstofconcentratie (mgfl) (links) en zuurstofverzadiging (%) (rechts) in de
verschillende zones van het meer van Rotselaar op 20 en 28 september 200 I (gegevens
VMM)(de zones worden besproken in hoofdstuk 3 Materiaal en methode).

Uit de grafieken blijkt dat de zuurstofconcentratie in de bovenste laag van het meer (de
meetpunten I tot en met 5) goed is (8 mgfl) en er geen sterke schommeling birmen het meer
aanwezig is. In de ooster- en westergracht (zone 6 en 7) ligt de zuurstofconcentratie wel
duidelijk lager. Dit is waarschijnlijk te wijten aan het hoger zuurstofverbruik door bacteriën
voor het mineralisatieproces van het afgestorven plantenmateriaal.
De zuurstofconcentratie en -verzadiging in de diepere lagen van het meer werd door het IBW
gemeten op 5 verschillende dieptes in het centrum van het meer. De metingen tonen een
zuurstofconcentratie aan beneden 3 mgfI aan de bodem waardoor er voor de meeste vissoorten
daar weinig overlevingskansen zijn. Slechts vanaf 6 meter diepte neemt het zuurstofgehalte
duidelijk toe.

Tabel I: Zuurstof-, temperatuur- en pH- metingen op 5 verschillende dieptes in het meer van
Rotselaar op twee tijdstippen (3 oktober om lau en 14u15) (- : geen meetwaarden)

tijd diepte (m) O2 (mg/I) 02(%) Temperatuur pH
(OC)

10u00 9 2,86 28,2 14,7 -
10u00 7 4,75 47,6 15,4 -
10u00 6 8,19 82,4 - -
10u00 4 9,38 96,1 16,2 -
10u00 0 9,49 96,7 16,2 -
14u15 9 2,72 27,5 15,5 7,53
14u15 7 5,33 53,7 15,6 7,64
14u15 6 9,70 81,3 15,9 7,70
14u15 4 10,52 92,4 16,2 7,89
14u15 0 10,33 106,3 16,6 7,98
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ZUURTEGRAAD (pH)

Uit de eigen metingen en uit de waarnemingen door de VMM blijkt dat de zuurtegraad
tamelijk stabiel is (pH = ± 8). Deze pH-waarde wijst op een neutraal tot licht basisch water
dat uitstekend geschikt is voor visleven.

CONDUCTlVITElT

Het water van het meer is weinig geleidend, de geleidbaarheid situeert zich rond 330 /-!S/cm.
Het meer van Rotselaar kan dan ook ingedeeld worden bij de oligotrofe waters.

SECCHI-D1EPTE

Het water is meestal vrij helder maar metingen met een Secchi-schijf tonen sterke
schommelingen tussen de verschillende zones en de verschillende tijdstippen (bijlage 1). Zo
varieert de zichtdiepte tussen 20 en 28 september respectievelijk van 60 naar 20 cm in zone 6
en van 220 naar 429 cm in zone 5.

2.2. Permanente opvolging van de waterkwaliteit van de zwemzone door de VMM

Naast de sporadische controle van de waterkwaliteit in het kader van dit onderzoek wordt het
water in de zwemzone sinds april 1996 in de maanden april tot en met september
gecontroleerd op zuurstofconcentratie en -verzadiging, zuurtegraad, conductiviteit, Secchi
diepte en temperatuur. In de periode van 1996 tot 200 I zijn er geen opvallende wijzigingen in
deze parameters vastgesteld.
De waterkwaliteit wordt sinds 1996 ook bacteriologisch opgevolgd in deze zone en tot op
heden werden nog geen problemen vastgesteld.
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Hoofdstuk 3: Materiaal en methode

3.1. Opdeling in zones

Omwille van de relatief grote oppervlakte van het meer (± 12 ha), de habitatverscheidenheid
en de mogelijkheid tot het bestuderen van bewegingspatronen werd besloten om het meer in 7
zones op te delen.

/\
N

ROTSElAAR MEER
Indeling per zone
30-08-2001

Figuur 3: Het meer van Rotselaar werd naar structUUT en oppervlakte opgedeeld in zeven
zones.

Zone 1

Zone I is de visserszone en bevindt zich aan de zuidkant van het meer. In het westen wordt
deze zone begrensd door zone 7 namelijk de gracht rond de zwemzone en in het oosten door
zone 6, de paaigracht. In het meer wordt zone I afgebakend door een rij boeien die ongeveer
50 m van de oever verwijderd liggen. De oppervlakte van zone I bedraagt ongeveer 2,2 ha.

Zone 2

Dit deel werd voorzien als natuurzone, ze is gelegen tussen de aansluitingen van de paaigracht
(zone 6) met het meer. Deze zone wordt westwaarts afgebakend door een rij boeien en langs
het oosten door een palenrij die een scheiding maakt tussen het water en de verlande
natuurzone. Zone 2 heeft een oppervlakte van om en bij 1,8 ha.

Zone 3

De noordelijk gelegen surfzone werd door ons opgedeeld in een diep en een ondiep gedeelte.
Zone 3 is het ondiepe stuk van de surfzone gesitueerd tussen de twee noordelijke
aansluitingen van de grachten (zones 6 en 7). In het meer wordt deze zone afgebakend door
een denkbeeldige grens die ongeveer 50 m van de oever verwijderd is. Dit maakt dat zone 3
een oppervlakte van 1,4 ha beslaat.
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Zone 4

De zwemzone werd integraal overgenomen als zone 4. Ze bevindt zich tussen de
aansluitingen van de westelijke beek (zone 7) met het meer. Deze zone wordt afgebakend
door oranje boeien. De afstand van deze boeien tot aan de oever varieert van 50 m tot 100 m.
De grootte van zone 4 is 1,2 ha.

Zone 5

Zone 5 is de hele middenzone van het meer die niet tot de vorige 4 zones wordt gerekend.
Het is het diepe gedeelte van de surfzone. Deze zone heeft de grootste oppervlakte namelijk
4,9 ha.

Zone 6

De oostelijke gracht werd zone 6 genoemd. Deze gracht heeft veel onderwater- en
oevervegetatie en is dan ook een geschikt paaigebied voor de vissen van het meer. Een
ondiepe vijver in de natuurzone staat in verbinding met deze gracht en wordt dus ook bij zone
6 gerekend. De diepte van deze gracht met een oppervlakte van ± 0,5 ha schommelt tussen 1
en 1,5 m.

Zone 7

Zone 7 is de westelijke gracht die rond het strand van de zwemzone loopt. Er is veel minder
vegetatie aanwezig dan in zone 6. De gracht is ondiep (1 tot 1,5 m) en heeft een oppervlakte
van slechts 0,2 ha.

3.2. Vangstmethoden
Om een zo juist mogelijk beeld te krijgen van de vispopulatie van het meer werden er
meerdere vismethoden gebruikt bij de bemonsteringen. Hierdoor wordt het selectief vissen op
bepaalde plaatsen en soorten beperkt. De bevissingen waren vrij intensief. Doorgaans waren
er 2 boten en een zevental mensen betrokken bij de bevissingsacties. Naast de medewerkers
van het Instituut voor Bosbouw en Wildbeheer werd aan dit project meegewerkt door mensen
van de Afdeling Bos en Groen (AMINAL), de Provinciale Visserijcommissie van Vlaams
Brabant, de Vlaamse Milieumaatschappij en een hengelaar.

Elektrisch vissen

Bij het elektrisch vissen maakten we gebruik van een elektrovisserijapparaat van het type
Deka 7000 met 2 elektroden. Dit toestel met stroomvoorziening via een generator kan van
op een boot gebruikt worden.
Bij het gebruik van dit toestel wordt er een negatieve en een positieve pool in het water
gehouden waardoor een elektrische stroom wordt gestuurd. Dit creëert een beperkt gebied
van hoge spanning in het water. Wanneer vissen zich in dit gebied bevinden worden zij
geheel of gedeeltelijk verdoofd en kunnen ze vrij gemakkelijk opgevist worden met een
schepnet. Voor een gedetailleerde omschrijving en de technische specificaties van de
gebruikte apparatuur wordt naar Van Thuyne (1996) verwezen.

Voordelen:
• Elektrovisserijtoestellen zijn gemakkelijk verplaatsbaar en dus mobiel.
• Men kan vissen op moeilijk bereikbare plaatsen (b.v. onder overhangende takken).
• Er kunnen relatief grote aantallen gevangen worden op korte tijd.
• De vissen ondervinden weinig hinder van deze vangstmethode (meestal herstellen ze

binnen het half uur).
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Nadelen:
• Het dieptebereik is beperkt, een elektrovisserijapparaat is dus vooral geschikt voor

afvissingen in de oeverzone.
• Bij een slecht doorzicht (b.v. algenbloei) is het moeilijk om de verdoofde vissen te

vinden.
• Sommige kleine visjes « 5 cm) overleven de elektrische schok niet.

Fuiken

We maakten gebruik van grote dubbele schietfuiken. De eerste hoepel heeft een breedte
van 1,4 m en een hoogte van I m. Voor een uitgebreide beschrijving van deze fuiken
verwijzen we naar Van Thuyne (1996).

Figuur 4: Dubbele schietfuik, gebruikt tijdens de afvissingen van het meer van Rotselaar

Voordelen:
• De vissen ondervinden weinig hinder van deze vangstmethode.
• Zowel kleine als grote vissen kunnen in dezelfde fuik gevangen worden, kleinere

palingen zullen echter meestal wel ontsnappen uit de fuiken.
• Fuiken worden op de bodem gelegd en kunnen dus bemonsteren op grote diepte.

Nadelen:
• Gewoonlijk duurt het een tijdje alvorens de vissen in de fuik zwemmen (daarom worden

de fuiken meestal 2 nachten in het water gelaten).
• Bij rottingsprocessen op de bodem (afsterven algen, bladval, ... ) kan de

zuurstofconcentratie op de bodem van het meer zeer laag worden. In de fuiken
gevangen vissen kunnen dan niet ontsnappen naar betere plaatsen en zo kan er sterfte
optreden.

• Het goed plaatsen van grote fuiken is niet zo eenvoudig.
• Het plaatsen van fuiken in helder en ondiep water is omwille van vandalisme vaak niet

mogelijk.

Kieuwnetten

De gebruikte kieuwnetten hadden een lengte van 20 m, een hoogte van 2,5 m en
maaswijdtes van 45, 70, 80 mm en 90 mmo Kieuwnetten worden verticaal in het water
geplaatst. Zware stenen houden de netten op hun plaats en zorgen ervoor dat ze gespannen
blijven. Via vlotters worden de netten rechtop gehouden in het water. Vissen zwemmen in
een maas van een (moeilijk zichtbaar) kieuwnet en kunnen niet meer voomit doordat het
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lichaam meestal het hoogst is na de kop. Ze knnnen evenmin nog achteruit omdat hun
kieuwdeksels constant open en dicht gaan. Vandaar de naam voor deze vistuigen.

Voordelen:
• Ze kunnen op de verschillende hoogtes in de waterkolom geplaatst worden.
• Men kan zeer selectief bepaalde groottes van vissen vangen door de geschikte

maaswijdte te kiezen.
• Kieuwnetten zijn vrij efficiënt indien ze goed zijn aangebracht.

Nadelen:
• Men mag de netten niet te lang in het water laten indien men de vissen levend wil

vangen.
• De vissen worden beschadigd door deze methode.
• Er is veel handigheid en geduld vereist om de vissen uit de kieuwnetten te halen.
• Langwerpig slangvormige vissen zoals paling kunnen niet gevangen worden met

kieuwnetten.

Sportvissers

De hengelaars werden over het project ingelicht via affiches langs de waterkant. Er werd
hen gevraagd vangsten van gemerkte vis aan ons te melden.

Voordelen:
• Bepaalde groottes en soorten van vissen kunnen moeilijk met de andere manieren

gevangen worden (b.v. grote karpers) en men kan selectief op roofvis hengelen.
• De sportvissers voelen zich betrokken bij het project.

Nadelen:
• De respons van de hengelaars is vaak zeer klein
• De soortdeterminatie is niet altijd betrouwbaar.

3.3. Merklnethoden

Nadat de vissen gevangen waren werden ze op soort gedetermineerd en individueel gewogen
en gemeten. Alle vissen met een lengte vanaf 10 cm (voor paling vanaf 20 cm) werden
gemerkt om bij terugvangst de reeds eerder gevangen vissen te herkennen. De vissen worden
gemerkt om via een merk- en terugvangstmethode de biomassa trachten te berekenen (zie
3.4).

Elke vis werd steeds dubbel gemerkt door enerzijds een stuk van een vin af te knippen en
anderzijds een nummer te geven.

Knippen van een vin

Bij elke vis werd een klein gedeelte van een vin afgeknipt met een speciale, gekromde
schaar. Om praktische redenen werd steeds een gedeelte van de linkerborstvin afgeknipt.
Deze amputatie is tijdelijk en na enkele maanden groeit het stuk weer aan.

Voordelen:
• De vissen ondervinden zeer weinig last van de merklnethode.
• De methode is toepasbaar op elke grootte van vis.
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• De methode is efficiënt (zeer duidelijk waarneembaar) en niet arbeidsintensief.

Nadelen:
• Aangezien de vin na een aantal maanden terug aangroeit, is deze methode enkel

bruikbaar bij experimenten van kortere duur (3 - 4 maanden).

Nummering met vloeibare stikstof (N2)

Metalen cijfervormen werden een tijdje ondergedompeld in vloeibare stikstof (-196°C)
(bewaard in thermosflessen). Deze gekoelde cijfers laten een brandmerk achter op de vis
nadat men de cijfers op de linkerflank van de vis heeft gedrukt. De vissen werden niet
individueel gemerkt maar kregen een nummer van de zone waar ze gevangen werden.

Voordelen:
• Deze methode laat toe de vis te nummeren met het nummer van de zone, waar het

exemplaar gevangen is. Dit is interessant om de migratiepatronen van de vissoorten na
te gaan. Indien gewenst kan men de vissen ook individueel merken.

• De vissen ondervinden zeer weinig last van de merkmethode.

Nadelen:
• Het langdurig bewaren van vloeibare N2 op het terrein is vrij moeilijk, geregeld

moeten de kleine thermosflessen bijgevuld worden uit een hogedrukfles (niet
verplaatsbaar).

• Bij sommige soorten, vooral diegene met grotere schubben, zijn de merktekens minder
duidelijk.

• De merktekens worden pas na een tweetal dagen zichtbaar, indien men terugvangst
heeft binnen de 2 dagen na het merken moet men kunnen vertrouwen op een ander
merkteken b.V. een afgeknipte vin.

• Zeer kleine vissen kunnen moeilijk gemerkt worden.

3.4. Merk- en terugyangstmethode

Alle gevangen vissen werden gemeten en gewogen, daarnaast kreeg elke vis groter dan 10 cm
(groter dan 20 cm voor paling) een dubbel merkteken. Enerzijds werd een stukje van de
linkerborstvin geknipt (behalve bij paling) en anderzijds werden de vissen gemerkt met het
zonenummer vanwaar ze afkomstig waren. Bij terugvangst werd nagekeken uit welke zone
de vis reeds een merkteken had, de gemerkte vissen uit een andere zone kregen evenwel geen
nieuw nummer uit de tweede vangstzone.

Aan de hand van het model van Darroch werd een schatting gemaakt van het aantal vissen per
soort in het meer. Deze methode baseert zich op het feit dat de verhouding van gemerkte
vissen in een steekproef een schatting is van de verhouding van de gemerkte vissen in de
totale populatie. Indien het totaal aantal gemerkte vissen in een populatie bekend is, kan de
grootte van de populatie geschat worden. Voor een uitgebreide beschrijving van deze
methode verwijzen we naar Belpaire et al. (1989). Dit model kan slechts gebruikt worden
indien er minstens één terugvangst is van de betreffende soort en tevens dienen volgende
veronderstellingen aangenomen te worden (l) de aangroei en mortaliteit tijdens de
bemonsteringsperiode zijn gelijk aan nul of compenseren elkaar, (2) er worden geen vissen
onttrokken door hengelaars en (3) er gebeuren geen migraties tussen het meer en belendende
waters.
Met behulp van een computerprogramma wordt de formule van Darroch verwerkt en krijgt
men een aantalschatting met een standaardfout.
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3.5. Vangstkalender

Tabel 2: Afvisprogramma van het meer van Rotselaar tijdens september en oktober 2001

Zone 1 2 3 4 5 6 7
Datum
13 september 2001 EV EV EV
18 september 2001 EV EV EV
20 september 2001 H EV F EV/K F EV
24 september 2001 EV/K EV/K
25 september 2001 F EV EV
26 september 2001 F EV/K F F
27 september 2001 EV F FIK EV
28 september 2001 EV/F F EV K
1 oktober 2001 EV EV F
3 oktober 2001 F F EV

Aantal afvissinll:en per zone 8 7 5 7 6 5 3

EV = Eén elektrische afvissing waarbij de volledige oever van een bepaalde zone afgevist
wordt of waar maximum I uur gevist wordt.
K = Vier kieuwnetten worden voor een periode van 3 uur in de betreffende zone gehangen.
F = Vier fuiken worden twee dagen na plaatsing opgehaald in de betreffende zone.
H = De visvangst van één hengelaar op één dag.

3.6. Herbepotingen

Tabel 3: Herbepotingen op het meer van Rotselaar tussen 1993 en 2002

100
150
150
150
150
150
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Tabel 3 toont de geplande uitzettingen voor het meer tussen 1993 en 2002. De gegevens zijn
afkomstig van de herbepotingsplannen (HBP) van de Provinciale Visserijcommissie van
Vlaams-Brabant. Tussen de geplande herbepotingen (op de HBP) en de effectief uitgevoerde
zijn er vaak verschillen doordat bepaalde leveringen niet kunnen doorgaan. De gegevens van
de effectief uitgevoerde bepotingen zijn ons, behalve voor 2000 en 2001, niet bekend.
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Hoofdstuk 4: Resultaten

4.1. Efficiëntie en selectiviteit van de vangstmethodes

In figuur 5 wordt de bevissingsintensiteit met de verschillende bevissingsmethodes voor de 7
zones vergeleken.
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Figuur 5: Aantal uitgevoerde afvissingen per methode in de 7 zones

Figuur 5 toont dat er meer elektrische afvissingen uitgevoerd zijn dan afvissingen met fuiken
en kieuwnetten. In elke zone werd er elektrisch gevist in de ondiepe strook langs de oever. In
de rest van de zone werd er met fuiken en/of kieuwnetten gevist. Zone 5 beschikt echter niet
over een oever en werd daardoor enkel met kieuwnetten en fuiken bemonsterd. Daar de
oostelijke en westelijke gracht tamelijk ondiep zijn konden beide grachten volledig elektrisch
bemonsterd worden. In een aftakking (vijvertje) van de oostelijke gracht werd wel één maal
één fuik geplaatst

Zoals reeds velmeld, werden de vissen met diverse technieken gevangen om zoveel mogelijk
het selectief vissen te vermijden. Elke vangsttechniek werkt immers min of meer selectief
voor bepaalde soorten en de efficiëntie verschilt naargelang de plaats. Om de methodes met
elkaar te vergelijken bekijken we de efficiëntie van de vangsten, uitgedrukt in hoeveelheid vis
gevangen per methode. Ondanks het feit dat het aantal afvissingen per methode verschillend
was, kwmen we toch een vergelijking mogelijk maken door te werken met het gemiddeld
aantal vissen per afvissing. Met één afvissing bedoelen we (l) een elektrische afVissing met 2
elektrodes van de oever van een zone (max. I uur) , (2) bevissing met 4 dubbele schietfuiken
(2 nachten) of(3) bevissing met 4 kiellwnetten (3 uur).
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Tabel 4: Overzicht van het aantal gevangen exemplaren per soort per methode

Methode Elektrisch Fuik Kieuwnet Hengelaar Totaal
Soort aantal/soort
Zonnebaars 130 1 131
Driedoornige 1 1
stekelbaars
Baars 5985 2152 8 8145
Bittervoorn 89 89
Kolblei 11 2 4 1 18
Brasem 92 4 7 7 110
Blankvoorn 1119 111 1 1231
Giebel 9 1 10
Karper 7 2 1 10
Kroeskarper 2 2
Am. Dwerqmeerval 2 2
Paling 308 15 323
Pos 152 40 192
Rietvoorn 239 18 1 258
Snoekbaars 1 1
Snoek 98 3 101
Winde 75 1 76
Zeelt 101 2 103
Aantal spec. per 8420 2348 24 11 10803
methode
Aantal soorten per 17 10 7 5
methode

In totaal werden tijdens de bemonsteringen in 200 I 18 vissoorten gevangen. De meeste
soorten (17) werden gevangen met een elektrovisserijapparaat, tien hiervan werden ook
teruggevonden in de fuiken. De kieuwnetten zorgden voor de vangst van een snoekbaars.
Deze soort werd met geen enkele andere methode gevangen.

Tabel 5: Berekening van het gemiddeld aantal en gewicht per afvissing

Methode Aantal Totaal Aantal Gem.aantal/ Gem.gewicht
Vissen gewicht (g) afvissingen afvissing (g)/afvissing

Elektrisch 8420 119942 21 401 5712
Fuik 2348 20436 13 181 1572
Kieuwnet 24 14652 6 4 2442
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Figuur 6: Procentuele verdeling van het aantal vissen gevangen per vangstmethode
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Figuur 7: Procentuele verdeling van de biomassa van de gevangen vissen per afvissing voor
elke methode

Elektrovisserij leverde de grootste aantallen en de grootste biomassa op. Zo werden per
afvissing met elektriciteit gemiddeld 40 I exemplaren gevangen met een gemiddeld gewicht
van 14,2 g (= 5,7 kg per afvissing). Fuiken verzamelden per afvissing gemiddeld 181 visjes
met een gemiddeld gewicht van 8,9 g (gemiddelde biomassa per fuikafvissing = 1,6 kg) en
kieuwnetten amper 4 exemplaren maar wel met een hoog gemiddeld gewicht (610,5 g). Dit
komt doordat er voornamelijk kieuwnetten met grote maaswijdten werden gebruikt.
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4.2. Soortinventarisatie

Tijdens deze studie werden in totaal 40 afvissingen uitgevoerd waarbij 18 soorten en 10803
vissen werden gevangen.

Tabel 6: Lijst van de vissoorten in het meer van Rotselaar tijdens het onderzoek in 2001

Nederlandse soortnaam Wetenschappelijke naam
1 Bruine Amerikaanse dwergmeerval Ameiurus nebulosus
2 Baars Perea fluviatilis
3 Bittervoorn Rhodeus serieeus amants
4 Blankvoorn Rutilus rutilus
5 Brasem Abramis brama
6 Driedoornige stekelbaars Gasterosteus aeuleatus
7 Giebel Carassius gibelio
8 Karper Cvvrinus earvio
9 Kolblei Blieea bjoerkna
10 Kroeskarper Carassius earassius
11 Paling Anguilla anguilla
12 Pos Gymnoeephalus eernuus
13 Rietvoorn Seardinius erythrovhtalmus
14 Snoek Esox lueius
15 Snoekbaars Sander lucioperea
16 Winde Leueiseus idus
17 Zeelt Tinea tinea
18 Zonnebaars Levamis zibbosus

Tijdens dit onderzoek in 2001 werden vier soorten gevangen die tijdens de afvissingen van
1995 niet gevangen werden. Het gaat hier om drie exoten, de Amerikaanse dwergmeerval, de
snoekbaars en de zonnebaars en één inheemse soort de driedoornige stekelbaars. De
riviergrondel daarentegen werd niet meer teruggevonden in onze campagne maar wel in 1995.
In deel 4.8. wordt verder ingegaan op de verschillen tussen de afvissingen in 1995 en 200 1.
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4.3. Soortenverdeling in het meer
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Figuur 8: De aantalsverdeling van de gevangen vissen in het meer van Rotselaar in het najaar
van 2001.
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Figuur 9: De biomassaverdeling van de gevangen vissen in het meer van Rotselaar in het
najaar van 2001.

De baars is zowel in aantal als in biomassa de overheersende vissoort. Naast deze soort
komen vooral veel blankvooms, palingen, possen en rietvoorns voor. In biomassa maken,
naast baars, paling, winde, zeelt en snoek de top vijf uit.
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4.4. Vangsten in aantallen en biomassa voor de verschillende zones
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Figuur 10: Procentuele verdeling van het aantal gevangen vissen per zone

Door de verschillende structuur van de zeven zones werden ook zeer verschillende aantallen
vissen bemonsterd. In de visserszone (zone I), de natuurzone (zone 2) en in de oostelijke
gracht (zone 6) werden de grootste aantallen bemonsterd; deze drie zones zijn samen goed
voor drie vierden van de vangsten zowel in aantallen als in biomassa (zie verder). In de zone
3 en de diepe zone (zone 5) werden de minste vissen gevangen. Deze zones zijn habitats
zonder water- of oeverbegroeiing, er zijn dus geen schuilplaatsen voor de vissen en bovendien
heerst er in de onderste lagen van de diepe zone geregeld een zuurstoftekort. Zones zonder
begroeiing zijn tevens moeilijker te bemonsteren.

42.9% 19,9%

[ozone1 .zone2 Ozone3 Ozone4 .zone5 Ozone6 .zone7j

Figuur 11: Procentuele verdeling van de biomassa van de gevangen vissen per zone



21

De relatieve biomassa van de gevangen vissen per zone verschilt sterk van de relatieve
aantallen. Zo werd in zone 2 zowat 36 % van alle vissen gevangen terwijl ze maar 20 % van
de biomassa uitmaken, in zone 6 daarentegen werd 25 % van de vissen gevangen die toch 43
% van de biomassa vertegenwoordigen. In de diepe zone 5 werd amper 1 % van de aantallen
gevangen maar er werden vooral grote exemplaren gevangen wat zich weerspiegelt in 6,3 %
van de biomassa. Zone 3 heeft zowel in aantal als biomassa lage cijfers.

In bijlagen II en III worden de aantallen en de biomassa per soort weergegeven voor de
verschillende zones.

4.5. Populatiestructuur van de aanwezige vissoorten

Voor de veertien vissoorten waarvan er acht of meer exemplaren gevangen werden, werden
lengtefrequentiehistogrammen gemaakt. Aangezien van driedoornige stekelbaars,
snoekbaars, kroeskarper en Amerikaanse dwergmeerval slechts één of twee exemplaren
gevangen werden was het voor deze soorten niet zinvol van een lengteverdeling op te maken.

4.5.1. Baars
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Figuur 12: Lengtefrequentieverdeling van baars in het meer van Rotselaar

In het meer van Rotselaar werden vooral kleine exemplaren van baars gevangen. Alhoewel er
meer dan 8000 baarzen bemonsterd werden was er slechts een zeventigtal groter dan 11 cm
(tot 35,5 cm). De eerste en tweede jaarklasse zijn zeer goed vertegenwoordigd wat op een
goede reproductie wijst. De andere jaarklassen zijn ondervertegenwoordigd in de vangsten.
Dit is mogelijks te wijten aan overbevissing, dwerggroei of andere factoren. Even
waarschijnlijk is dat deze grotere baarzen moeilijker te bemonsteren zijn doordat ze zich meer
in open water begeven.
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4.5.2. Brasem
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Figuur 13: Lengtefrequentieverdeling van brasem in het meer van Rotselaar

De bovenstaande grafiek toont een vrij nOlmale lengte-aantalsverdeling voor brasem met veel
exemplaren in de eerste en tweede jaarklasse en wat minder maar toch nog voldoende
aantallen in de hogere jaarklassen.

4.5.3. Blankvoorn
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Figuur 14: Lengteftequentieverdeling van blankvoorn in het meer van Rotselaar

Blankvoorn is, na baars, de talrijkste vissoort in het meer. Er zijn twee duidelijke pieken van
exemplaren met een lengte van 8 en 12 cm. De grotere exemplaren werden slechts in zeer
kleine aantallen gevangen. Het is echter moeilijk om de exacte reden hiervoor te bepalen.
Zoals reeds vermeld kan het moeilijker vangen van deze grotere exemplaren hier een rol
spelen.
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4.5.4. Paling
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Figuur 15: Lengtefrequentieverdeling van paling in het meer van Rotselaar

Paling is aanwezig in alle lengteklassen. In 1993, 1998, 1999 en 2000 werden telkens 2 kg
glasaaltjes (ongeveer 3000 stuks/kg) uitgezet in het meer. De uitzettingen van deze laatste 3
jaren verklaren de grote hoeveelheden gevangen palingen tussen 10 en 40 cm.

4.5.5. Rietvoorn
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Figuur 16: Lengtefrequentieverdeling van rietvoorn in het meer van Rotselaar
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Ook de rietvoornpopulatie van het meer vertoont een normale lengtefrequentieverdeling met
veel kleine exemplaren en minder grote vissen. Alle lengteklassen zijn evenwel
vertegenwoordigd. Een normale lengtefrequentieverdeling geeft een goede natuurlijke
reproductie weer. Rietvoorns zijn voor hun voortplanting afhankelijk van waterplanten. Men
kon dan ook verwachten dat de meeste rietvoorns in de vegetatierijke zones gevangen zouden
worden namelijk de natuurzone (zone 2) en de oostelijke gracht (zone 6).

4.5.6. Snoek
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Figuur 17: Lengtefrequentieverdeling van snoek in het meer van Rotselaar

In totaal werden 76 snoeken gevangen. Het merendeel hiervan bevond zich tussen 20 en 35
cm met een duidelijke piek op 22 cm. Deze piek duidt de éénzomerige snoeken aan. Grotere
exemplaren waren zeldzaam in onze vangsten. Dit is deels te wijten aan het feit dat deze
grotere exemplaren zich meer in open water bewegen en daardoor moeilijker te vangen zijn.
Grote snoeken worden ook vaak meegenomen door hengelaars. Het grootste exemplaar (94
cm) werd met fuiken gevangen in de diepe zone (zone 5).

4.5.7. Winde

De vangst van slechts 4 exemplaren met een lengte kleiner dan 25 cm wijst op een opvallende
afwezigheid van kleine windes. De grote exemplaren zijn waarschijnlijk afkomstig van de
jaarlijkse berbepotingen. Elk najaar worden op het meer windes van maat 10- 17 cm uitgezet
(zie tabel 3).
Uit onderstaande grafiek blijkt dat deze vissen zich niet of amper voortplanten in bet meer en
de omliggende grachten aangezien er (bijna) geen kleine exemplaren gevangen werden. Een
andere mogelijke verklaring voor de afwezigheid van deze jonge jaarklassen kan gezocht
worden in predatie van het windebroed door de grote baarspopulatie. In diepe stilstaande
waters gebeurt het wel eens dat bepaalde jaarklassen van witvissoorten ontbreken, terwijl de
aanwezige vissen dan een goede groei kennen. De sterfte van volledige jaarklassen witvis
blijkt vooral het gevolg van concurrentie en predatie tussen de aanwezige vissoorten
(Zoetemeyer en Lucas, 2002).



25

9

9

6

~•.,

o

n =76
- -~

- --- r- -

- --- -- - -

- - I----

- -- -- ~

-- --- - - --

-- --- -~ --

-- -

I~ ~rr~ !
o 1 2 3 4 5 6 1 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 ~ 21 n n ~ ~ ~ V ~ ~ ~ 31 n n ~ ~

lengte (cm)

Figuur 18: Lengtefrequentieverdeling van winde in het meer van Rotselaar

Aangezien baars meestal vroeger afpaait kan hij het schaarse zoöplankton in de oeverzone als
eerste benutten. Wanneer de jonge baarsjes goed groeien kunnen zij het iets later uitgekomen
witvisbroed dan ook als voedsel gebruiken.
Indien men vooropstelt dat de uitgezette windes van het najaar 2000 een normale overleving
hadden dan vertoonden deze exemplaren een zeer goede groei het voorbije jaar. Zij werden
uitgezet als tweezomerige winde (maat 10 - 17 cm) en moeten nu behoren tot de groep met
een lengte tussen 25 en 30 cm. In 200 I werden de bepotingen met winde pas uitgevoerd na
het beëindigen van de visstandbemonstering op het meer.

4.5.8. Zeelt
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Figuur 19: Lengtefrequentieverdeling van zeelt in het meer van Rotselaar
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Ook bij zeelt stellen we vast dat er zeer weinig kleine exemplaren gevangen werden. Er
werden helemaal geen éénzomerige exemplaren gevangen wat er misschien op duidt dat er
geen voortplanting van zeelt geweest is tijdens het voorjaar en de zomer van 200 I. Een
andere mogelijke verklaring ligt bij de predatie van zeeltbroed door jonge baarzen (zie 4.5.7.).
Ook de tweejarige zeelten zijn ondervertegenwoordigd. De jaarlijkse bepotingen gebeuren
met exemplaren tussen 10 en 20 cm. De bepotingen voor najaar 200 I werden uitgevoerd na
het visstandonderzoek en konden dus nog niet interfereren met de bevindingen van het
onderzoek.

4.5.9. Giebel
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Figuur 20: Lengtefrequentieverdeling van giebel in het meer van Rotselaar

Er werden slechts 10 giebels gevangen tijdens de campagne. Deze gegevens leveren dan ook
te weinig informatie om de populatiestructuur van deze soort te bespreken. Tachtig procent
van de giebels werd gevangen in de oostelijke gracht (zone 6).

4.5.10. Karper

De gebruikte methodes zijn minder geschikt om grotere karpers te vangen. Tijdens de
afvissingsperiode werden dan ook maar acht exemplaren gevangen (waarvan één door een
hengelaar). De populatiestructuur van de karpers in het meer wordt hier dan ook niet
besproken.
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Figuur 21: Lengtefrequentieverdeling van karper in het meer van Rotselaar

4.5.11. Bittervoorn
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Figuur 22: Lengtefrequentieverdeling van bittervoorn in het meer van Rotselaar

Bittervoorns werden aangetroffen in alle lengteklassen wat op natuurlijke reproductie van
deze soort wijst. Dit impliceert dat er zoetwatermosselen aanwezig zijn in het meer aangezien
de bittervoorn zijn eitjes aflegt in deze mossel en er dus afhankelijk van is voor zijn
voortplanting. Dat er maar weinig zeer kleine bittervoorns gevangen werden is waarschijnlijk
mee een gevolg van de te grote maaswijdte van de schepnetten van het
elektrovisserijapparaat. De meeste van deze visjes vallen door de mazen terwijl slechts een
klein gedeelte blijft liggen in het schepnet. Alle 89 bittervoorns werden trouwens gevangen
met elèktrovisserij.
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4.5.12. Pos
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Figuur 23: Lengtefrequentieverdeling van pos in het meer van Rotselaar

Er werden 192 possen gevangen waarvan de meeste een lengte tussen 6,5 en 8,5 cm hadden.
Zoals voor de meeste (kleine) vissoorten werden de exemplaren vooral in de natuur- en
visserszone en de oostelijke gracht gevangen.

4.5.13. Zonnebaars
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Figuur 24: Lengtefrequentieverdeling van zolUlebaars in het meer van Rotselaar

De zonnebaarspopulatie van het meer van Rotselaar vertoont een gezonde
lengtefrequentieverdeling met een hoge piek rond 4 cm en een kleinere piek rond II cm.
Waarschijnlijk vertegenwoordigen deze pieken respectievelijk de eerste en tweede jaarklasse.
Echt grote exemplaren werden maar sporadisch gevangen.
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4.5.14. Kolblei
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Figuur 25: Lengtefrequentieverdeling van kolblei in het meer van Rotselaar

In tegenstelling tot brasem werden er slechts zeer weinig (18) kolbleien gevangen, gaande van
5 tot 30 cm. Het aantal is echter te klein om een idee te krijgen van de populatiestructuur van
deze soort in het meer.

4.6. Biomassabepaling van de teruggevangen soorten

Tabel 7: Berekend aantal aanwezige exemplaren (:? 10 cm) met standaardafwijking per soort
met de herhaalde merk-en terugvangstmethode.

Soort Gevangen Aantal terug- Terugvangst Geschat aantal Standaard
aantal:? IOcm gevangen in % :? IOcm afwijking

Baars . 123 2 1,6 3097 ± 2150
Karper 9 I 11,1 22 ± 18
Paling 232 34 14,7 597 ± 87
Rietvoorn 139 11 7,9 572 ± 154
Snoek lOl 25 24,8 148 ±22
Zeelt 103 17 16,5 234 ±47
Zonnebaars 33 17 51,5 18 ±2

Enkel voor de soorten waar individuen werden teruggevangen, was het mogelijk om een
aantal te schatten. Bij weinig terugvangst kan er een berekening gebeuren maar de fout
(standaardafwijking) is dan zeer groot. Voor baars en karper geven de geschatte aantallen
daardoor eerder een indicatie of een grootteorde dan een nauwkeurig cij fer.
In tabel 8 wordt aan de hand van de geschatte aantallen en het gemiddeld gewicht per soort de
biomassa berekend. Eerst werden de getallen van tabel 7 geëxtrapoleerd van het aantal
gevangen vissen groter dan tien centimeter naar alle gevangen vissen. Er wordt verondersteld
dat indien alle gevangen vissen, ongeacht hun lengte, gemerkt zouden zijn er een even groot
percentage gemerkte vissen zouden zijn teruggevangen als in tabel 7. Deze geëxtrapoleerde
aantallen werden dan gebruikt om een nieuwe aantalschatting per soort te maken.
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Tabel 8: Biomassaberekening in het meer (12 ha) van de teruggevangen soorten.

Soort Totaal Verondersteld Geschat Gemiddeld Totaal Biomassa in
aantal aantal aantal gewicht (g) gewicht (kg) het meer

gevangen teuggevangen (kg/ha)
Baars 8145 132 205093 4,93 1011,11 84,3
Karper 9 I 22 1421,16 31,27 2,6
Paling 323 47 832 63,48 52,82 4,4
Rietvoorn 258 20 1064 35,30 37,56 3,1
Snoek 101 25 148 216,65 32,06 2,7
Zeelt 103 17 234 161,78 37,86 3,2
Zonnebaars 131 67 72 9,06 0,65 0,05

Opmerldng: Het gemiddeld gewicht van de karpers werd berekend op slechts 5 exemplaren.
De andere drie exemplaren waren te zwaar voor de balans en konden niet worden gewogen.
Het gemiddeld gewicht, het totaal gewicht en de biomassa van karper in het meer zijn
daardoor een duidelijke onderschatting van de reële toestand.

Van een aantal soorten, zoals blankvoorn, werden veel exemplaren gevangen maar geen
gemerkte teruggevangen. Voor deze soorten kon dus geen aantalschatting gemaakt worden en
ook geen biomassa berekend worden. Dit maakt dat de reële biomassa van het meer de hier
gemaakte schatting zeker overtreft.
Het totaal gewicht van de 7 soorten waarvoor er terugvangsten waren bedraagt 1203,33 kg.
Aangezien het meer ongeveer 12 ha groot is, is de biomassa dus 100,35 kg/ha. Dit is, zelfs
voor een oligotroof water, relatief weinig. Als we echter het gewichtsaandeel van deze 7
soorten in de vangsten beschouwen zien we dat deze soorten slechts 71,5 procent van de
totale vangstbiomassa uitmaken. Als we onze vangsten als een goede verhouding voor de
echte biomassa van het meer mogen beschouwen komen we door extrapolatie dan op een
biomassa van 140,35 kg/ha voor alle soorten samen. Deze biomassa is volgens OVB (1998)
een normale hoeveelheid voor een weinig voedselrijk, diep en helder water als het meer van
Rotselaar. Een dergelijk oligotroof water zou een draagkracht van 100 tot 350 kg/ha hebben
met snoek, zeelt en rietvoorn als voornaamste vissoorten. De hoeveelheid baars zou maar 5
kg/ha mogen bedragen terwijl in het meer van Rotselaar meer dan 80 kg/ha aanwezig is.
Aangezien er naast baars ook zeer veel blankvoorn aanwezig is zou men het meer op basis
van zijn visstand eerder indelen als een snoek-blankvoorn viswatertype (OVB 1998, zie tabel
in bijlage).

4.7. Migratiegedrag van de teruggevangen vissoorten

Alle gevangen vissen werden gemerkt met het nummer van de zone waar ze gevangen
werden. De vissen werden na meten, wegen en merken teruggezet in de zone waaruit ze
kwamen. Bij terugvangst konden we nagaan of de vissen in hun oorspronkelijk gebied
gebleven waren of naar een aangrenzende of zelfs niet-aangrenzende zone gemigreerd waren.
Uit tabel 9 blijkt dat sommige soorten zoals baars, karper en paling steeds teruggevangen
worden in de oorspronkelijke zone. Van paling is geweten dat hij zich vaak schuilhoudt op
een vaste plaats, van de 34 terugvangsten is er dan ook geen enkel exemplaar in een andere
zone aangetroffen.
Bij zonnebaars en rietvoorn werden slechts één of twee exemplaren in een andere zone
aangetroffen, bij snoek en zeelt daarentegen bleken bijna de helft van de terugvangsten in een
andere, maar wel aangrenzende, zone te gebeuren. Van alle gemerkte exemplaren werd er
slechts één (een snoek) in een niet-aangrenzende zone teruggevangen.
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Een aantal merktekens was niet duidelijk leesbaar bij terugvangst, men kon wel zien dat een
vis gemerkt was maar het nummer van de zone kon niet achterhaald worden. Deze vissen
werden in de tabel bij 'onleesbare nummer' gezet.

Tabel 9: Migratie van de teruggevangen vissen in het meer van Rotselaar

Soort Zonnebaars Baars Karper Paling Rietvoorn Snoek Zeelt
Totaal aantal gemerkt 33 123 9 232 139 lOl 103
Totaal aantal 17 2 1 34 11 25 17
teruggevangen
Aantal teruggevangen in 14 2 I 34 6 14 8
dezelfde zone
Aantal teruggevangen in 2 I 9 8
aangrenzende zone
Aantal teruggevangen in I
niet-aangrenzende zone
Aantal teruggevangen I 4 I I
met onleesbare nummer

4.8. Vergelijking van het visbestand in 1995 en 2001

Op 21 en 22 maart 1995 werd er door het !BW reeds een visbestandopname van het meer van
Rotselaar uitgevoerd (De Charleroy, niet gepubliceerde gegevens). Er werd voornamelijk
elektrisch gevist (99,6 % van de vangstaantallen) , fuiken en kieuwnetten werden slechts zeer
kort gebruikt. De vissen werden gewogen en gemeten maar niet gemerkt. Op 22 april 1995
werd een team duikers ingeschakeld voor nachtelijke visuele waarnemingen van de visfauna.
De duik leverde evenwel geen bijkomende gegevens op.

In 1995 en 2001 werden tijdens de visbestandopnames respectievelijk 15 en 18 soorten
gevonden. Tijdens dit onderzoek in 200 I werden vier soorten gevangen, die tijdens de
afvissingen van 1995 niet gevangen werden. Het gaat hier om drie exoten: de Amerikaanse
dwergmeerval, de snoekbaars en de zonnebaars en één inheemse soort: de driedoomige
stekelbaars. De riviergrondel daarentegen werd niet meer teruggevonden in onze campagne
maar wel in 1995.
Er dient wel vermeld te worden dat de bevissingen in 1995 minder intensief gebeurden
waardoor soorten die minder algemeen zijn gemakkelijker over het hoofd gezien konden
worden. Van enkele soorten werden tij dens de intensieve afvissingen in 200 I trouwens ook
maar één of twee exemplaren gevangen (zie tabel la). We wijzen tevens op het feit dat de
afvissingen in een verschillend seizoen van het jaar gebeurden namelijk voorjaar in 1995 en
najaar in 2001.
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Tabel 10: Aantal gevangen exemplaren per soort in maart 1995 en in september- oktober 2001

Soort Totaal aantal % t.o.v. totaal Totaal aantal % t.o.v. totaal
1995 1995 2001 2001

Am. Dwergmeerval 0 0 3 0,03
Baars 3532 56,03 8145 75,40

Bittervoorn 8 0,13 89 0,82
Blankvoorn 1116 17,70 1231 11,39

Brasem I 0,02 110 1,02
Driedoornige stekelbaars 0 0 I 0,01

Giebel 4 0,06 10 0,09
Karper 21 0,33 9 0,08
Kolblei 1041 16,51 18 0,17

Kroeskarper 6 0,10 2 0,02
Paling 3 0,05 323 2,99

Pos 4 0,06 192 1,78
Rietvoorn 148 2,35 258 2,39

Riviergrondel I 0,02 0 0
Snoek 104 1,65 101 0,93

Snoekbaars 0 0 I 0,01
Winde 129 2,05 76 0,70
Zeelt 186 2,95 103 0,95

Zonnebaars 0 0 131 1,21
Totaal 6304 100 10803 100

Als we de gevangen aantallen van de twee bemonsteringsjaren bekijken dan zien we enkele
duidelijke verschillen. Aangezien er in 200 I, door de intensieve bevissingscampagne, veel
meer vissen werden gevangen dan in 1995 is het beter van de relatieve hoeveelheden te
bekijken. Vandaar worden in tabel 10 naast de aantallen ook de procentuele aandelen ten
opzichte van de totale vangst vermeld. De hoeveelheid baars in de vangsten stijgt van 56 naar
75 %. Ook brasem, paling, pos en zonnebaars kennen een sterke relatieve stijging van enkele
exemplaren naar enkele honderden exemplaren. In totaal maken ze echter nog maar een klein
percentage van de vangsten uit.
Kolblei neemt zeer sterk af van 16,5 % naar 0,2 % en blankvoorn daalt van bijna 18 % naar
11,4 %. Ook de typische vissoorten voor een oligotroof water zoals snoek en zeelt nemen
duidelijk af in relatieve aantallen, rietvoorn blijft wel gelijk.

4.9. Polluenten in paling

Uit onderzoek van het IBW blijkt dat paling van onze Vlaamse openbare wateren heel
dikwijls vervuild is door verontreinigende stoffen. Daarom werden tijdens de laatste
bemonsteringsdag zeven palingen uit het meer meegenomen om te analyseren op
contaminatie met zware metalen, PCB's en biociden.
Uit de resultaten van de analyses (Goemans en Belpaire, 2002) blijkt dat de vervuiling in het
meer van Rotselaar zeer goed meevalt. De gemeten waarden voor PCB's zijn 'niet afwijkend'
ten opzichte van de referentiewaarden. Een referentiewaarde is het gemiddelde van de twaalf
laagste gemiddelde waarden van 250 meetplaatsen in Vlaanderen. Ook de waarden voor
DDT en andere pesticiden zijn meestal 'niet' of slechts 'licht afwijkend'. Bij de zware
metalen is enkel het minder gevaarlijke nikkel 'afwijkend', de andere zware metalen komen
in 'niet' of 'licht afwijkende' concentraties in het palingweefsel voor. De gemeten waarden
worden weergegeven in tabel I!.
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Tabel I I: Polluenten (PCB's, biociden en zware metalen) gemeten in het weefsel van paling
afkomstig uit het meer van Rotselaar (waarden in ng/g tenzij anders vermeld).

PoIlnent Waarde Klasse

Som merkers PCB 51 Niet afwijkend

a-HCH 0.17 Afwijkend

y-HCH (Lindaan) 2.4 Niet afwijkend

Dieldrin 2.7 Afwijkend

Endrin

Hexachlorobenzeen (HCB) 0.5 Niet afwijkend

p,p'-DDD (TDE) 5.7 Afwijkend

p,p'-DDT

p,p'-DDE 22 Niet afwijkend

Som DDT 27.7 Niet afwijkend

Hg (Ilg/kg) 93.2 Licht afwijkend

Cd (Ilg/kg) I Niet afwijkend

Pb (Ilg/kg) 5 Niet afwijkend

Cu (mg/kg) 0.3 Niet afwijkend

Zn(mg/kg) 17.4 Niet afwijkend

Ni (Ilg/kg) 70 Afwijkend

Cr (Ilg/kg) 172 Niet afwijkend

As (Ilg/kg) 520 Licht afwijkend

Se (Ilg/kg) 530 Licht afwijkend

4.10. De Index voor Biotische Integriteit (IBI)

De Index voor Biotische Integriteit is een biologische index met 8 parameters (Belpaire et al.,
2000). De gebruikte parameters zijn: aantal soorten, gemiddelde tolerantiewaarde, biomassa
(kglha), verhouding roofvis-witvis, gemiddelde typewaarde, biomassa snoek (kg/ha),
biomassa zeelt (kg/ha) en het gewichtspercentage exoten.
Naargelang de bekomen waarde wordt aan elke parameter een score gegeven variërend van I
(slecht) tot 5 (uitstekend). Het gemiddelde van de bekomen waarden is de index (TBI) en die
wordt vertaald in een cijfer van I (uitstekend) tot 9 (dood) (integriteitklassen).

In deze studie berekenden we de index per zone, waarbij we de vangstresultaten van de
verschillende bemonsteringsmethodes (elektrisch, fuiken en kieuwnetten) samen namen. De
gegevens van de fuik- en kieuwnetvangsten werden omgerekend naar een oppervlakte
eenheid (100 m') zodat ze te vergelijken zijn met de elektrische vangstresultaten. De
resultaten zijn weergegeven in onderstaande tabel.
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Tabel 12: Index voor Biotische Integriteit voor de verschillende zones van het meer van
Rotselaar

Zone
1
2
3
4
5
6
7

IBI
2.25

3.125
2.375
2.625
1.75

2.875
3.125

Integriteitklasse
Klasse 6: kritisch-slecht

Klasse 4: matig
Klasse 6: kritisch-slecht

Klasse 5: kritisch
Klasse 7: slecht
Klasse 5: kritisch
Klasse 4: matig

Uit de resultaten blijkt dat er duidelijke verschillen zijn tussen de zones. Zone 5 scoort het
slechtst maar werd niet elektrisch bemonsterd in tegenstelling tot de overige zones. We
hebben hier dus waarschijnlijk een onderwaardering. Toch is het niet zo dat meer afvissingen
een betere score leveren. Zone 1 werd het meest bemonsterd en zone 7 het minst en toch
scoort zone 1 slechter. We kunnen stellen dat de methodologie afdoende resultaten levert en
dat zone 1 inderdaad merkelijk een slechtere kwaliteit vertoont dan zone 7.

Als besluit kan men stellen dat het meer van Rotselaar een biotische integriteit heeft variërend
van matig tot slecht. In hoofdstuk vij f worden aanbevelingen geformuleerd die moeten leiden
tot een verbetering van deze toestand.
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Hoofdstuk 5. Aanbevelingen voor het visstandbeheer van het meer van
Rotselaar

Foto 2: Luchtfoto van het meer van Rotselaar (aC-GIS Vlaanderen, 1998)

Het meer van Rotselaar heeft reeds heel wat kenmerken van een goed viswater. Het water is
oligotroof: het bevat weinig voedingsstoffen als fosfaten en nitraten en het is zeer helder.
Oligotrofe waters worden steeds zeldzamer in Vlaanderen en alle inspanningen dienen te
worden geleverd om de waterkwaliteit van een dergelijk water te behouden. Aangezien het
een oligotroof meer betreft zal de draagkracht van het water nooit zeer hoog zijn (oligotrofe
waters hebben een kleinere draagkracht dan eutrofe waters). De O.V.B. (1998) geeft voor de
visbezetting in stilstaande oligotrofe wateren (snoek-zeeltviswatertype) waarden aan van 100
tot 350 kg/ha. In onze berekening komen we aan een minimum biomassa van 100 kg/ha. Dit
is een onderschatting aangezien voor enkele soorten de biomassa niet kon worden berekend,
door extrapolatie (zie hoofdstuk 4) zouden we op 140 kg/ha komen. Deze waarde is aan de
lage kant maar ligt binnen de aanvaardbare grenzen.
De matige visstand in het meer van Rotselaar is vooral te wijten aan de structuur van het
meer. Doordat de vijver uitgegraven werd als zandwinning voor de aanleg van E314
(toenmalige A2) zijn de oevers steil en wordt het meer vlug zeer diep (gemiddeld tussen 8 en
lOm). Er is tevens weinig begroeiing met water- en oeverplanten tenzij aan de natuurzone en
in de oostelijke gracht. Deze zones dienen duidelijk als broedkamer voor het volledige meer.

De omvang en samenstelling van de vissstand kan door een aantal zaken zoals
voedselrijkdom, bodemsoort, verhouding diepe en ondiepe gedeelten van het water en de
mate van begroeiing worden beïnvloed. Zo kan men door de aanwezigheid van meer
voedselrijk bodemsubstraat (in de ondiepe lagen) een verhoogd voedselaanbod voor vissen en
betere ontwikkelingsmogelijkheden voor waterplanten bekomen. Het aanleggen van
paaizones met een gevarieerde begroeiing met waterplanten kan zorgen voor een meer
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evenwichtig opgebouwde visstand. Door middel van het aanbrengen van kleine proefvlakken
in het meer kan men verschillende van deze structurele aanpassingen testen en vergelijken.
Dergelijke kleine proeven kunnen in eigen beheer uitgevoerd worden en hoeven niet duur te
zijn. We denken hier aan plaatselijke ophogingen, aanplantingen met waterplanten of
afschermen (tegen vraat) van plaatsen waar spontane groei van planten verwacht kan worden.

In de visserzone werden ondanks de afwezigheid van waterplanten toch nog vrij veel vissen
gevangen. Om de visstand in deze zone (en in de rest van het meer) te verbeteren zouden
vooral structurele werken moeten gebeuren zodanig dat er meer schuil-, paai- en
foerageerplaatsen komen. De diepe gedeeltes van deze zone zouden, zoals eerder gezegd,
best gedeeltelijk opgehoogd worden (zie figuur 26). De te gebruiken materialen (grond, slib,
puin, etc.) om een verlaging van de waterdiepte te bewerkstelligen moeten echter nauwkeurig
onderzocht worden op hun eventuele effecten op de waterkwaliteit. Nadien kulmen in deze
ondiepe delen waterplanten aangeplant worden. Deze planten zorgen voor schuilplaatsen
voor de vissen. Voordeel hiervan is dat er hoogstwaarschijnlijk meer vissen in de visserszone
zullen komen, een mogelijk nadeel is dat het moeilijker hengelen is in deze plantenrijke
zones.

Figuur 26: De stmcturele aanpassing van de diepe gedeelten van een stilstaand water kan voor
een verbetering van het visbestand zorgen (OVB-website, 2002).

Het grootste probleem voor het visbestand van het meer van Rotselaar is de overmaat aan
(kleine) baars die aanwezig is. Drie vierde van de gevangen aantallen waren baarzen en ze
maakten één vierde van de gevangen massa uit. Uit onze biomassaschatting blijkt dat de
densiteit van de baarspopulatie bijna 85 kg/ha zou bedragen, wat betekent dat baars zelfs 60
% van de geschatte biomassa zou uitmaken. Een normale densiteit zou 5 à 10 kg/ha zijn
(O.V.B. 1998). Het bepoten met één- oftweezomerige snoek gedurende enkele jaren zou een
oplossing kUImen bieden aan de ovelpopulatie van baars. Kleinere snoeken zijn veel
efficiënter in het afvangen van kleine prooien dan hun grote soortgenoten (OVB, 1991). De
biomassa van snoek in het meer mag trouwens ook wat stijgen tot één tiende van de totale
biomassa. In eerste instantie kunnen bepotingen met snoek aangewezen zijn, op termijn
echter moet men door het aanplanten van voldoende water- en oeverplanten kunnen komen tot
een zelfregulerende, voldoende grote snoekstand. Naast de bepotingen zou men een tijdje een
meeneemverbod voor grotere snoeken kUll1len uitvaardigen om zo de snoekstand op peil te
houden. Door de voorgestelde herstructurering van de visserzone zal men ook meer kans
geven aan soorten zoals zeelt om zich voort te planten.
De bepotingen met glasaal zijn duidelijk succesvol geweest en het meer heeft nu een goede
palingstand. Geregelde uitzettingen met I tot 2 kg glasaal zullen de palingpopulatie in stand
houden.
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Aangezien blankvoorn reeds zeer veel aanwezig is en dit meer eerder een rietvoornwater is, is
het afgeraden van blankvoornbepotingen uit te voeren. De huidige blankvoornpopulatie kan
mee beheerd worden wanneer jonge snoeken worden uitgezet als beheersmaatregel voor de
baarzen.
Samenvattend kunnen volgende aanbevelingen gedaan worden:
I. Men moet trachten van de huidige waterkwaliteit te behouden onder andere door

uitwisseling met eutroof water van aanliggende waterlopen te vermijden.
2. De structuur van de visserszone (en eventueel andere delen van het meer) dient

geoptimaliseerd te worden door het gedeeltelijk ophogen van diepe gedeeltes en het
aanplanten van water- en oeverplanten.

3. De baarspopulatie kan men waarschijnlijk controleren door een goede snoekstand op te
bouwen. In eerste instantie kan dit door het herbepoten met 1- en 2-zomerige snoeken en
het invoeren van een meeneembeperking.

4. De herbepotingen met blankvoorn worden best stopgezet.
5. De herbepotingen met riviergrondel worden eveneens best stopgezet aangezien zelfs

herhaalde herbepotingen over meerdere jaren geen grondelpopulatie hebben kunnen
opbouwen.

6. De herbepotingen met winde en zeelt moeten van zeer nabij opgevolgd worden om na te
gaan of het ontbreken van jonge exemplaren (eerste en tweede jaarklassen) een gevolg is
van het feit dat er geen natuurlijke reproductie plaatsvindt of dat het eerder een probleem
van predatie door baars is.

7. De herbepotingen met glasaal voortzetten lijkt een positieve zaak voor de palingstand van
het meer.

8. Het visbestand van het meer moet worden opgevolgd (bijvoorbeeld door vijfjaarlijkse
visbestandopnames) teneinde de gedane aanpassingen te kunnen evalueren.
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Samenvatting en conclusies

Het meer van Rotselaar is ontstaan als zandwinningsput voor de aanleg van de E314-autoweg.
Ondertussen is het meer uitgegroeid tot een belangrijke recreatieve trekpleister. Naast
windsurfen en zwemmen kan men er ook hengelen en van de natuur genieten. Voor elk van
deze activiteiten zijn er afgebakende ruimtes. Het meer heeft een totale oppervlakte van
ongeveer 12 ha waar de visserszone iets meer dan één zesde (± 2,2 ha) van uitmaakt.

De waterkwaliteit van het meer is zeer gunstig en het meer is dan ook één van de zeldzamere
waters in Vlaanderen die nog als oligotroof of voedselarm gecatalogiseerd mag worden.

Zoals de meeste kunstmatig gegraven meren is ook het meer van Rotselaar vrij diep (een
gemiddelde diepte van 8 à 9 m) en heeft het steile oevers. Deze kemnerken komen de
visstand niet ten goede. De diepere gedeeltes zijn meestal zuurstofarm tot zuurstofloos en er
zijn weinig voedselorganismen voor vissen aanwezig. Daarnaast kunnen er geen
waterplanten groeien in deze diepe delen. Bij de aanleg van de vijver als recreatiegebied
werd hier gedeeltelijk rekening mee gehouden en werd een ondiepe natuurzone met een
gracht er rond geconstrueerd. Hier groeien veel water- en oeverplanten en deze zones doen
dan ook dienst als broedkamer voor de vissen van het hele meer. De begroeide oppervlakte is
echter te klein ten opzichte van de totale oppervlakte. Het creëren van meer ondiepe zones
met aanplantingen van oever- en waterplanten zou het visbestand dan ook ongetwijfeld ten
goede komen.
Het verwondert dan ook niet dat de meeste vissen aangetroffen werden in de oostelijke gracht,
de natuurzone en de aangrenzende visserszone. De visserszone haalt ondanks zijn kale
structuur en het ontbreken van waterplanten toch goede resultaten wat de visstand betreft
dankzij zijn belendende ligging aan de natuurzone en de oostelijke gracht. Uit de
migratiegegevens van snoek en zeelt blijkt trouwens dat er een belangrijke uitwisseling
gebeurt tussen de vissen uit deze drie zones.

De populatiestructuur van de verschillende vissoorten wordt in dit rapport voorgesteld in
lengtefrequentiediagrammen en toont een normale verdeling voor rietvoorn en paling. De
palingpopulatie werd opgebouwd door geregelde bepotingen met glasaal. De baarspopulatie
bestaat bijna uitsluitend uit kleine exemplaren en ook bij blankvoorn zijn de grote exemplaren
ondervertegenwoordigd. Bij winde en zeelt daarentegen werden bijna geen jonge visjes
aangetroffen wat er lijkt op te wijzen dat deze soorten niet tot voortplanting komen in het
meer of dat er sterke predatie van baars is op het broed van deze soorten.

De visgemeenschap wordt overheerst door baars. De baarzen maken drie vierde van alle
gevangen exemplaren en één vierde van het totale gewicht van de vangsten uit. Er is dus een
duidelijke overpopulatie van baars in het meer. Aan de hand van een merk- en
terugvangstmethode werd voor enkele soorten de biomassa geschat. Een snoek
zeeltviswatertype heeft nOlmaal een draagcapaciteit van 100 tot 350 kg/ha (OVB, 1998), de
geschatte visbiomassa van het meer bedraagt minimum 140 kg/ha wat ongeveer beantwoordt
aan de verwachte waarden. Hiervan is echter een te groot gedeelte ingenomen door baars,
plantenminnende soorten typisch voor dit biotoop zoals snoek, zeelt en rietvoorn zijn in te
kleine densiteiten aanwezig.

Het meer van Rotselaar heeft een Index voor Biotische Integriteit (IEl) variërend van matig
tot slecht met duidelijke verschillen tussen de zones. Dat de IEl nergens beter is dan matig is
eerder verontrustend en duidt op een verstoorde toestand. De aanbevelingen zoals beschreven
in hoofdstuk vijf zullen de biotische integriteit zeer waarschijnlijk verhogen.
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De resultaten van het onderzoek naar vervuiling in het meer van Rotselaar vallen daarentegen
zeer goed mee. De gemeten waarden voor PCB's, zware metalen en pesticiden in
palingweefsel zijn meestal 'niet afwijkend' ten opzichte van de norm.

In 1995 werd door het Instituut voor Bosbouw en Wildbeheer een preliminaire studie van het
visbestand van het meer uitgevoerd. Bij vergelijking van de resultaten zien we dat er
duidelijke verschillen zijn in de samenstelling van de vispopulaties. Toen werden er 15
soorten aangetroffen terwijl in de huidige studie 18 soorten werden gedetennineerd. De vier
nieuwe soorten zijn Amerikaanse dwergmeerval, driedoornige stekelbaars, snoekbaars en
zonnebaars terwijl de riviergrondel verdween. Het aantal baarzen is zeer sterk toegenomen en
ook paling, pos en brasem worden meer aangetroffen. Het aandeel kolblei en blankvoorn
maar ook snoek en zeelt in de vangsten is afgenomen.
Positief is het feit dat de niet-inheemse soorten als zonnebaars, Amerikaanse dwergmeerval en
giebel nog maar in kleine aantallen aanwezig zijn. De blauwbandgrondel Pseudorasbora
parva, een recente exoot, die het laatste decennium zowat heel Vlaanderen heeft veroverd en
ook sterk verspreid voorkomt op de Winge (Van Thuyne et al., 2000) is afwezig op het meer.
Daarom moet er bij het gebruik van levende aasvis en bij herbepotingen (dit zijn de twee
voomaamste wegen voor introductie van deze exoot) een goede controle zijn om te
voorkomen dat de blauwbandgrondel op korte termijn toch in het meer van Rotselaar terecht
komt.

Uit de vangsten en terugvangsten van de gemerkte vissen merken we dat het migratiepatroon
sterk afhankelijk is van soort tot soort. Zo is er geen migratie tussen de verschillende zones
bij baars, karper en paling; rietvoorn en zonnebaars worden weinig in andere zones
aangetroffen terwijl snoek en zeelt vaak tot zeer vaak in belendende zones worden gevonden.

De herbepotingen in het meer worden best aangepast aan de aanbevelingen in dit rapport.
Teneinde de introductie van de blauwbandgrondel (en andere niet-inheemse soorten) te
vennijden moeten alle visuitzettingen zeer goed gecontroleerd worden. Om de ovennaat aan
kleine baars te bestrijden kan men best gedurende enkele jaren een honderdtal één- en
tweejarige snoeken uitzetten. Op tennijn moeten structurele aanpassingen zoals hierboven
beschreven zorgen voor een zich natuurlijk in stand houdende snoekpopulatie. Herbepotingen
met blankvoorn worden best niet uitgevoerd, eventueel kan er geopteerd worden om af en toe
een kleine hoeveelheid rietvoorn uit te zetten. De bepotingen met riviergrondel lijken niet te
renderen, in de vangsten werd geen enkele grondel aangetroffen. Ook de bepotingen met
winde en zeelt dienen kritisch bekeken en opgevolgd te worden. De oorzaak van het
ontbreken van de eerste jaarklassen van deze soorten moet onderzocht worden.

Na vijf jaar is een evaluatie van de getroffen maatregelen zeker aangewezen. Een nieuw
visstandonderzoek zal dan moeten aantonen of het visbestand evenwichtig is en of er
eventueel nog bijsturing nodig is.
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BIJLAGE 1:

Tabel I: Waterkwaliteitgegevens van de verschillende zones op 20 en 28 september 2001 gemeten door de VMM.
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ZONES
Veld- Visserzone Natuurzone Surfzone Zwemzone Brugje Oostelijke Westelijke Winge

metingen (zone 7) gracht gracht (thv brugje
zone iY

1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7
Datum 20/09/01 28/09/01 28/09/01 20/09/01 28/09/01 20/09/01 28/09/01 20/09/01 28/09/01 20/09/01 28/09/01 20/09/01 28/09/01 28/09/01

Uur 11.00 10.40 15.25 11.35 10.50 13.45 11.45 13.00
ra (OC) 15,2 15,7 15,6 15,1 18,1 15,6 16 14,9 15,6 13,8 14,8 13,2 15,8

02 (mg/l) 8,62 9,37 9,19 8,95 9,71 8,73 9,52 8,52 9,3 8,55 4,77 5,1 3,76
02 (%) 86,4 97,7 95,3 89,3 107,6 86,9 100,3 84,5 96,5 82 49,6 49,3 41,7

pH 8,1 7,96 7,68 7,92 8,05 7,99 8,18 8,03 8,01 7,82 7,04 7,38 7,39
EC20 323 328 328 328 329 329 328 328 329 327 332 266 372 450

Secchi 180 80 80 110 80 100 80 220 429 60 20 25 40
(cm)

Bodem ja ja ja ja ja ja ja nee nee Nee nee nee ja
BZV-buis 1 1 1 1 1 5 1



BIJLAGE 2

Tabel Ir: Aantal vissen per soort die in de verschillende zones werden gevangen.
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Vissoort Zone 1 Zone 2 Zone 3 Zone 4 Zone 5 Zone 6 Zone 7 Totaal
aantal/
Soort

3d-stekelbaars 1 1
Am. Dwerg- 1 1 2

meerval
Baars 1452 3022 276 1259 33 1650 453 8145

Bittervoorn 9 56 14 10 89
Blankvoorn 9 443 4 127 599 49 1231

Brasem 7 5 1 1 8 81 7 110
Giebel 1 1 8 10
Karper 1 1 2 6 10
Kolblei 1 4 13 18

Kroeskarper 2 2
Paling 167 86 29 8 2 17 14 323
Pos 44 51 7 6 84 192

Rietvoorn 3 165 8 43 39 258
Snoekbaars 1 1
Snoekbars 10 21 3 1 60 6 101

Winde 1 10 62 3 76
Zeelt 13 20 1 64 5 103

Zonnebaars 94 20 1 5 11 131
Tot. Aantal per 1813 3902 317 1410 55 2709 597 10803

zone

Tabel lil: Massa per soort (g) van de gevangen vissen in de 7 zones

Zone 1 Zone 2 Zone 3 Zone 4 Zone 5 Zone 6 Zone 7 totaal gewicht
Vissoort (g) per soort

3d- 0 0,2 0 0 0 0 0 0,2
stekelbaars
Am. dwerg- 55,8 0 0 0 0 269,3 0 325,1

meerval
Baars 5462,3 10580,1 1858,6 7535,5 3798,4 9061,6 1042,9 39339,4

Bittervoorn 10,9 60,9 0 0 0 12,8 10,2 94,8
Blankvoorn 72,2 1793,2 33,8 596,7 0 4712,3 186,1 7394,3

Brasem 3313,1 30,3 21,6 2,7 3555 2702,7 13 9638,4
Giebel 0 383,2 0 0 661,5 3958,5 0 5003,2
Karper 90,7 62,7 0 3504,6 0 3510,5 0 7168,5
Kolblei 220,4 0 0 0 1262,1 376,7 0 1859,2

Kroeskarper 0 0 0 0 0 816,9 0 816,9
Paling 10021,1 5934,5 182,2 1386,7 662,3 1608,7 707,5 20503,0
Pos 296,8 287,1 38,6 0 35,5 448,8 0 1106,8

Rietvoorn 591,4 2732 0 165,1 0 2563,5 3054,5 9106,5
Snoek 1040,4 3275,5 0 452,1 0 12220,4 416,7 17405,1

Snoekbaars 1914,5 0 0 0 0 0 0 1914,5
Winde 33 2537,1 0 0 0 14979,5 782,3 18331,9
Zeelt 1961,9 3663,8 0 114,5 0 10359,2 563,6 16663,0

Zonnebaars 943,3 120,6 0 0,8 0 73,6 49 1187,3
Tot. gewicht 26027,8 31461,2 2134,8 13758,7 9974,8 67675,0 6825,8 157858,1
(ÇJ) per zone
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BIJLAGE 3

OVB-indeling van de Nederlandse stilstaande wateren aan de hand van de
(OVB 1998)

Tabel IV:
t rt •

Type RIetvoorn-snoek (I) Snoek-blankvoom (11) Blankvoorn-brasem (111) Brascl11- snoekbaars
(IV)

Kenmerken Rietvoorn, zeelt (en Blankvoorn, baars, Brasem, blankvoorn Brasem en snoekbaars
van de visstand paling) en sterke kolblei en in mindere (en karper en paling); (en karper en paling)

snoekpopulatie voor mate rietvoorn en zeelt snoekpopulatie klein,
een groot deel en paling; opkomende
bestaande uit 1- snoekpopulatie vnl. uit snoekbaarspopulatie
jarige exemplaren meerjarige ex. «50 cm),
(15-35 cm) veelt-jarige reeds in

loop van zomer
weggevreten

Kenmerkende
vissoorten
Snoek ** * *
Rietvoorn ** *
Zeelt ** *
Baars * * *
Blankvoorn * ** ** *
Kolblei *
Brasem * ** **
Snoekbaars * **
Pos * *
Kamer 1*) 1*) 1*)
Paling * * * *
Gemiddelde gemiddeld tot snel gemiddeld tot snel Gemiddeld gemiddeld tot zeer
groei veel ( blankvoorn, baars, langzaam
voorkomende brasem) tot snel
vissoorten (brasem)
Draagkracht 100-350 300-500 350-600 450-800
(kg/ha)
waarvan:
Baars 1-5 10-30 2-10 Nihil
Snoek 10-50 50-100 30-50 3-30
Snoekbaars geen Geen 0-10 10-50
Karper (max. 40-50 100-150 150-200 450-800
bezettin~)

Gemiddelde >100 (bodemzicht) 40-70 40-60 10-40
zichtbaarheid
(cm) (april-
oktober)
Groenal~en geen Veel Bloei Bloei
B1auwal~en ~een Geen bloei !incidenteel) Bloei
Waterplanten 60-100 % 20-60 % 10-20% 0-10 %
(oPP.)
Onder water veel Weinie Geen Geen
Drijfblad veel matilI-veel weinil!~matil! I!een - weinil!
Boven water veel Matig Matig 1!een - weinie

Legenda:** dominante vissoort*co-dominante vissoort


