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Op 29 oktober 1996 ir door de OVB een visserijkundig oondenoek uitgevoerd in de Put van Bak te Utrecht, 
een &input met een oppervlakte van 8 ha In dit ondenoek zijn de soortensamenstehg de lengte- 
opbouw van & verschillende vissoorten, de groei en de conditie van de gevangen vis bepaald 
De viwtandbemonstering werd uitgevoerd met een zegen van 200 meter lengte en een gestrekte maaswijdte 
van 22 mm in dezegerazak waarmee ongeveer 70 % van het wateroppervlak k bevist. De zegenvisserij werd 
enigszins bemoeilijkt door op de bodem aanwezige veenresten. Tevens is mei behulp van een elektro- 
virappamat een p o t  deel van de begroeide oevenone afgevist. 

Tijdens de visstandbemonstehgzijn 10 vissoorten gevangen. Bmsem war& voontaamrte (wit)vhoort is 
de vangst. Met name Z-jmge aempImen werden dominant aangeirooffen. De meeste vhoorten verkeerden 
in een overwegend voldoende conditie en vertoonden een gemiddeide groei. ûpv&nd war het sterk 
ondervertegenwoordigd zijn van 2-jange blankvoom, een belangrijke begeleidende vhoort in dit watet, in 
de vangsten het nagenoeg ontbreken van 5- tot û-jange bmsem Snoek en in iets mutdere mate baars waren 
de voontaamrte mojìirso00en in de vangst. 

Gesteld kan worden dut de in de Put van Balk heersende, voor het blankvoorn-bmsern diepwaterrype 
kenmerkende miueu-omstandigheden direct worden weerspiegeeld in de samenstelling van de aanwezige 
visstaraú, welke sterk wordt gedomineerd door bmsem, met blankvoorn, baars en snoek als belangrijke 
begeleidende vissoorten. De visstand kan als kwalitaiiefvoláoende worden beoordeeld 

Aangezien dergelijke wateren met een beperlrte voedseIn'jkdom een beperkte dmagkracht hebben voor vis 
en ook de bodemsoort a& voedreiama kun worden bezien, wordtambevolen om met het uitzetten van vis 
in dit water zeer voonichtig te zijn. W m e r  het vanuit tik leden niet direct noodzakeìïjk wordt geacht om 
de virstund in dit water te verhogen, wordt dan ook aanbevolen om vooribpig in ieder gevaigeen vis uit te 
zetten. Ook het verwijderen van vis ìïjkt niet noodzakelijk 
Tenslotte wordt aanbevolen om de huidige vegetatie zoveel mogelijk te handhaven en verstoring zoveel 
mogeìïjk te beperken 



FIGUUR 1: OVERZICHTSKAART 



2. INLEIDING 

Op verzoekvan de Algemene Utrechtse Hengelaars Vereniging (A.U.H.V.) is op 29 oktober 1996 een 
visserijkundig onderzoek uitgevoerd in de Put van Bak te Utrecht. 
Het onderzoek is uitgevoerd naar aanleiding van het verzoekvan de A.U.H.V. om een inventarisatie 
van de visstand uit te voeren ten behoeve van een op te stellen visstandbeheerplan voor dit water. 
Doel van het ondenoek is om middels een inventarisatie van de visstand nader inzicht te verkrijgen 
in de samenstelling en kwaliteit van de visstand in relatie tot de heersende milieu-omstandigheden. 
Bovendien wordt gevraagd naar een langere-termijn-advies met betrekking tot het te voeren visstand- 
beheer. 

In dit rapport wordt eerst een aantal van belang zijnde gegevens over de Put van Balk, de visstand, de 
bevissing en het gevoerde beheer gepresenteerd. Vervolgens wordt ingegaan op de uitvoering van het 
onderzoek. De resultaten worden per vissoort in tabellen en grafieken gegeven, voorzien van een 
omschrijving. 
Vanuit de bespreking van de resultaten, samengevat in een aantal conclusies, worden aanbevelingen 
gedaan voor het toekomstig beheer. 

Voorafgaand aan het visserijkundig onderzoek heeft een verkenning van het ondenoeksgebied 
plaatsgevonden. 
Het visserijkundig ondenoek is uitgevoerd door medewerkers van de afdeling Voorlichting van de 
OVB, daarbij gesteund door vrijwilligers van de A.U.H.V. 

3. ALGEMENE GEGEVENS 

De Put van Balk (zie figuur 1) is een zandwinningsput, ontstaan als gevolg van zandwinning. De lengte 
van het water is gemiddeld 400 meter. De breedte is gemiddeld 200 meter. Het totale wateroppervlak 
bedraagt ongeveer 8 hectare. De gemiddelde diepte van het water is 4 meter. De grootste diepte is 
ongeveer 6 meter. De bodem bestaat uit zand en fijn grind. Op de bodem is nagenoeg geen modder 
aanwezig. De totale oeverlengte bedraagt ongeveer 1500 meter. De taludhelling is matig tot steil. De 
oevers zijn deels met grassen en kruiden en deels met bomen en struiken begroeid. De Put van Bak 
wordt gevoed door regen- en kwelwater. 
Het water staat niet in open verbinding met water uit de omgeving. Er is geen stroming. 

3.2 visrecht 

Eigenaar van het water en het visrecht is de gemeente Utrecht. Deze heeft aan de A.U.H.V. het 
volledig visrecht verhuurd. Het water is niet vrij voor &n hengel, geaasd met aassoorten aangewezen 
door de minister. Hierdoor mogen uitsluitend de (circa 8000) leden van deze vereniging het water 
bevissen. Beroepsvisserij vindt niet plaats op de Put van Balk. 

3 3  Andere belanghebbenden/fiuictietoehnningen 

Naast de hengelsport vindt geen andere recreatie plaats op het water. 

Zowel het waterkwaliteitsbeheer als het waterkwantiteitsbeheer berusten bij het Hoogheemraad- 
schap de Stichtse Rijnlanden te Nieuwegein. 



Tabel 1. Enkele miiieuke~merken (in 1996) van de Put van Bak 
en de daarmee mmesponderende watertypen. 

KENMERKEN 

Gemiddeld doonich 

mei - september 

Waterplanten 

onder water 

drijfblad 

boven water 

Bedekkings % 
waterplanten 

gemeten 

PUT VAN BALK 

nihil 

nihil 

weinigIrnatig 

weinigIrnatig 

matig 

TYPE * 

baars-blankvoorn diepwatertype 

blankvoorn-brasem diepwatertype 

blankvoorn-brasem diepwatertype 

baars-blankvoorn/ 
blankvoorn-brasem diepwatertype 

TOTAAILBEOORDELING BLANKVOORN-BRASEM DIEPWATERTYPE 

* Zie voor bijbehorende watertypen bijlage 2 



Overeenkomstig het Provinciaal Waterhuishoudingsplan is in het Integraal Waterbeheersplan de 
Stichtse Rijnlanden (Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden & Provincie Utrecht, 1996) aan alle 
watersystemen binnen het plangebied de basisfunctie 'sporhrisserij' toegekend (naast de barisfuncties 
%.oer, aanvoer en berging van water' en de 'ecologi'che functie van het laagste niveau?. 

In het plan is ten aanzien van de basisfunctie sportvisserij gesteld: "De waterhuishoudkundige 
belangen van deze functie zijn tot op zekere hoogte gelijkgericht aan die van de functie 'natuur en 
landschap' en de functie 'natte ecologischeverbindingszone'. Voor de realisatie en handhaving van een 
goede waterkwaliteit, geschikte paaigebieden en voldoende migratiemogelijkheden biedt afstemming 
van visstands- en waterbeheer goede mogelijkheden." Als doelstelling bij de functie sportvisserij geldt 
ten aanzien van de waterkwantiteit: "- het zoveel mogelijk voldoen aan de wensen van hengelsport en 
beroepsvisserij met betrekking tot oppervlaktewaterpeil ten behoeve van de leefomstandigheden van 
vissen (geen grote peilverlagingen en geen plotselinge peiüluctuaties)." Kwalitatief moeten alle 
wateren in het plangebied voldoen aan de 'ecologische waterkwaliteitsdoelstellingen van het laagste 
niveau voor water en waterbodem (MilBoWa; zie bijlage 1). 

De sportvisserij wordt in het Integraal Waterbeheersplan beschreven als "de meest voorkomende 
vorm van recreatief medegebruik". (...) Tevens wordt gesteld: "Aandachtspunten waar de waterbe- 
heerders in de planperiode rekening mee d e n  houden zijn onder andere het realiserenvan een goede 
waterkwaliteit, zo mogelijk een aangepast beheer en onderhoud, een goede bereikbaarheid en waar 
mogelijk een meer natuurlijke inrichting van de oever voor zover dit niet strijdig is met andere 
belangen. Een natuurvriendelijker inrichting van de oever verhoogt naast de visuele belevingwaarde 
van de recreant tevens de diversiteit in leefomstandigheden voor onder andere vissen. Dit kan 
positieve gevolgen hebben voor de visstand. (...) Voor een optimale afstemming van water- en 
visstandsbeheer d e n  de waterbeheerders in overleg treden met (sport)visserij-organisaties, onder 
andere voor het opstellen van visstandbeheersplannen." 

3.4 Bevissing 

De A.U.H.V. is een hengelsportvereniging met ongeveer 8000 leden. De vereniging is aangesloten bij 
de NASO. Door leden wordt voornamelijk gevist op brasem, karper en blankvoorn. 
Het aantal visbezoeken bedraagt in de zomer gemiddeld 3 bezoekers per dag. 
De algemene indruk van de hengelvangsten is dat er redelijk witvis en weinig karper wordt gevangen. 

3.5.1 Typering van het water 

De Put van Bak is een water dat volgens de OVB-typering behoort tot het zogenaamde blankvoorn- 
brasem diepwatertype (van der Spiegel, 1992a; zie bijlage 2). 
Deze typering berust voor wat het milieu betreft op een vrij grote zichtdiepte, weinig algen in de 
zomermaanden en op het weinig tot matig voorkomenvan onderwater- (bijv. hoornblad) en drijfòlad- 
planten (zoals waterlelie) en het matig voorkomen van bovenwaterplanten zoals riet (zie tabel 1). 

Tijdens het visserijkundig ondenoek is door medewerkers van de OVB een milieu-bemonstering 
uitgevoerd. De resultaten van deze bemonstering worden gepresenteerd in bijlage 3. Er zijn geen 
extreme waarden aangetroffen. 



35'2 Draagkracht 

Onder de draagkracht van een watertype wordt verstaan de msmimliie hoeveelheid vis (uitgedrukt in 
kilogrammen per hectare) die aniankelijkvan de heersende milieu-omstandigheden (bodemsamen- 
stelling, voedselrijkdom, zichtdiepte, diepteverloop, waterplanten) bij een goede conditie van de 
kenmerkende vissoorten in dat watertype kan voorkomen. 

Gezien de huidige situatie in de Put van Balk, te weten een weinig voedselrijk water met een bodem 
bestaande uit zand en grind, een grote zichtdiepte en een talud variërend van flauw tot zeer steil met 
als gevolg hiervan plaatselijk een redelijk bestand aan waterplanten is er voedsehimte voor ongeveer 
300 - 400 kg/ha vis. In dit watertype wordt over het algemeen een visstand aangetroffen die 
voornamelijk bestaat uit blankvoorn, brasem, baars en in mindere mate snoek (en indien uitgezet 
karper). 

3.6 Gevoerd beheer 

De A.U.H.V. heeft sinds 1 januari 1995 het visrecht gehuurd voor de Put van Balk. In 1995 is een 
experimentele uiketting van 50 kg gekweekte spiegelkarper uitgevoerd. 



FIGUUR 2: OVERZICHT VISSERIJ 
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4. UITVOERING VAN HET ONDERZOEK 

4.1 Visstandbemonstering 

Op 29 oktober 1996 is de Put van Balk te Utrecht onder verantwoordelijkheid van de OVB door de 
beroepsvissers D. Kraan uit Leimuiden, G. Vergeer uit Nieuwerkerk a/d h e l  en G. Alleblas uit 
Maasland met een zegen bevist. Met deze zegen van 200 meter lengte en een gestrekte maaswijdte van 
22 mm in de zegenzak is in 4 trekken ongeveer 70 %van het totale wateroppervlak afgevist (zie figuur 
2). De zegenvisserij werd enigszins bemoeilijkt door op de bodem aanwezige veenresten. Tevens is 
door medewerkers van de OVB met een elektro-visapparaat met een vermogen van 5 kW een groot 
deel van de begroeide oeverzone bevist. 
De gevangenvis is direct met beugels overgebracht in teilenvan de OVB en naar de verwerkingsplaats 
gebracht. 

4 2  Vis-ondenoek en gegevensverwerking 

Alle gevangen vis werd kort voor het vis-onderzoek in een speciale verdovingsvloeistof licht verdoofd. 
Hierdoor kon de vis gemakkelijk gemeten en gewogen worden zonder al te veel kans op beschadiging 
en stressverschijnselen. 
Van de gevangen vis zijn de lengte en het gewicht bepaald, zodat de conditie kon worden berekend. 
Als maat voor de conditie van devis wordt genomen de verhouding tussen het gemeten gewicht en het 
"normaalgewicht" van de vis. Het normaalgewicht is door de OVB empirisch bepaald aan de hand van 
talrijke metingen van lengte en gewicht van vissen uit een reeks van wateren (Baarda en Kampen, 
1988). Van een aantal vissen zijn tevens een aantal schubben verwijderd om de leeftijd te kunnen 
bepalen. Op grond van deze leeftijdsbepaling en via een computeradyse van de lengtefrequentie- 
verdeling is de groeisnelheid van brasem en blankvoorn vastgesteld. De beoordeling van deze 
groeisnelheid heeft plaatsgevonden op grond van OVB-normen voor de groei van diverse vissoorten 
(van der Spiegel, 1992b). 



S. RESULTATEN 

Tijdens de bemonsteringvan de Put van Balk te Utrecht op 29 oktober 1996 zijn in totaal 10 vissoorten 
gevangen (zie tabel 2). 

Tabel 2: Vissoorten gevangen Udens de bemonstering van de 
hi t  van Balk te Utrecht op 29 oktober 1996. 

Brasem 
Kolblei 
Blankvoorn 
Ruisvoorn 
Zeelt 
Snoek 
Baars 
Snoekbaars 
Pos 
Paling 

TOTAAL 

aantal 
lengte- 

SP=- 
(h -) 

De vangst bestond zowel qua aantallen als gewicht voornamelijk uit brasem (resp. 84 % en 78 % van 
de vangst; zie figuur 3a en 3b). 
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Brasem 
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Het grootste deel van de vangst bestond uit brasem. De lengte varieerde van 5 tot 54 centimeter. In 
figuur 4a en 4b is de lengte-frequentieverdeling van deze vissoort weergegeven. Deze verdeling geeft 
per lengte de gevangen aantallen weer. In figuur 4b zijn de in relatief zeer grote aantallen gevangen 
exemplaren van ca. 13 cm (%jarige exemplaren) apart weergegeven, terwijl in figuur 4a de overige 
brasem is weergegeven. 
In figuur 5, waarin de conditiefactor voor de brasem uit de Put van Balk wordt weergegeven, is te zien 
dat de conditie van deze vissoort voldoende was (conditiefactor 0,9 - 1,l = voldoende, > 1,l = goed, 
C 0,9 = onvoldoende). 
In figuur 6 is de groeisnelheid van de brasem weergegeven. In vergelijking met de OW-normen voor 
een groeibeoordeling voor brasem is de groei van deze vissoort in de Put van Balk te omschrijven als 
gemiddeld. 

- - 

Het valt op dat er (nagenoeg) geen 5 t/m 8-jarige exemplaren zijn aangetroffen. 

Figuur 4a Figuur 4b 

De lengte van de gevangen blankvoorn varieerde van 4 tot 31 centimeter. In figuur 7 is de lengte- 
frequentieverdeling van de gevangen blankvoorn weergegeven. 
Uit figuur 8 blijkt dat de conditie van de blankvoorn over het algemeen voldoende was. 
In figuur 9 is de groeisnelheid van blankvoorn weergegeven. Invergelijking met de OW-normenvoor 
een groe1'beoordeling voor blankvoorn is de groei van deze vissoort in de Put van Balk te omschrijven 
als gemiddeld. 
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Overige vissoorten 

Er zijn in totaal 139 baarzen gevangenmet een lengte variërend van 5 tot 39 centimeter (zie figuur 10). 
De baars verkeerde in een gemiddeld voldoendeÜmditie (zie figuur 11). 

Er zijn 25 snoeken gevangen met een lengte variërend van 13 tot 100 centimeter (zie figuur 12). De 
gevangen snoek verkeerde in een voldoende conditie (zie figuur 13) 

C O N D I T I E  S N O E K  
PVTvbNBAUL29a<TOIID1(POb 

I 

Er zijn in totaal 12 zeelten gevangen met een lengte variërend van 4 tot 49 centimeter (zie figuur 14). 
Nagenoeg d e  zeelten werden tijdens de elektro-visserij tussen het riet gevangen. De zeelt verkeerde 
in een onvoldoende (C 15 cm) tot voldoende conditie (> 40 cm; zie figuur 15). 

Er zijn.19 palingen gevangen met een lengte variërend van 50 tot 75 centimeter (zie figuur 16). De 
gevangen paling verkeerde in een gemiddeld voldoende conditie (zie figuur 17). 

Verder zijn 11 ruisvoorns (4 - 15 cm), 8 kolbleien (15-19 cm), 4 possen (6 - 7 cm) en een snoekbaars 
van 70 centimeter gevangen. 



6. BESPREKING 

De in de Put van Balk aangetroffenvisstand werd sterkgedomineerd door brasem. Met name 2-jarige 
exemplaren werden dominant aangetroffen. De meeste vissoorten verkeerden in een overwegend 
voldoende conditie en vertoonden een gemiddelde groei. Opvallend was het sterk ondervertegen- 
woordigd zijn van 2-jarige blankvoorn in de vangst en het nagenoeg ontbreken van 5- tot $-jarige 
brasem. Snoek en in iets mindere mate baars waren de voornaamste roofvissoorten in de vangst. 

Gesteld kan worden dat de Put van een Balk een weinig voedselrijk water is, dat kan worden gerekend 
tot het blankvoorn-brasem diepwatertype. Het water heeft een gevarieerd bestand aan bovenwater- 
, drijfblad- en onderwaterplanten, maar is desondanks qua bedekkingspercentage beperkt begroeid. 
De in de Put van Balk aangetroffen visstand kan grotendeels worden beschouwd als behorend bij een 
dergelijkwater. De heersende milieu-omstandigheden worden duidelijkweerspiegeld in de aangetrof- 
fen visstand. 

Het is niet geheel duidelijk in hoeverre de ondervertegenwoordiging van 2-jarige blankvoorn het 
gevolg is van selectiviteit van de gebruikte vangtuigen (kleine blankvoorn wordt relatief slecht met de 
zegen gevangen) of dat ten tijdevan de bemonstering daadwerkelijk relatiefweinig2-jarige blankvoorn 
in dit water aanwezig was. Wel lijkt duidelijk dat er enkele jaarklassen brasem in de Put van Balk 
nagenoeg ontbraken (5- tot 8-jarige exemplaren). Het is overigens ook niet geheel duidelijk waarom 
deze jaarklassen brasem grotendeels ontbraken. Mogelijk is verstoring van het water door in het 
verleden uitgevoerde grondwerkzaamheden hiervan de oorzaak geweest. Hierdoor kan ofwel direct 
brasembroed zijnverstoord in de ontwikkeling ofwel is een groot deelvan het potentiële ouderbestand 
voor de huidige 5- tot 8-jarige brasem in het verleden door sterfte getroffen. 

Het is bekend dat er in de Put van Balk een beperkt karperbestand - deels door hengelaars, deels in 
1995 door de A.U.H.V. uitgezet - aanwezig is. Helaas zijn er tijdens de visstandbemonsteringen geen 
karpers gevangen. 

Samengevat kan worden gesteld dat de Put van Balk een water is met een beperkte draagkracht voor 
vis, dat een voor het blankvoorn-brasem kenmerkende visstand herbergt. Met name de brasemstand 
lijkt in het verleden verstoord, doch de laatste jaren lijkt deze weer evenwichtig(er) van opbouw. De 
beperkte draagkracht voor vis wordt deels "gecompenseerd" door de variatie in milieu-omstandighe- 
den voor vis, waardoor ook meer kritischevissoorten als zeelt en ruisvoorn zich in dit water (weliswaar 
beperkt) kunnen handhaven. 



7. CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN 

In het vorige hoofdstuk is reeds gesteld dat de in de Put van Balk heersende, voor 
het blankvoorn-brasem diepwatertype kenmerkende milieusmstandigheden 
direct wordenweerspiegeld in de samenstelling v de w g e v t a  w e e  r h 
sterk wordt gedomineerd door brasem, met blankvoorn, baars en snoek als --w"- 
belangrijke begeleidende vissoorten. De visstand kan als Irwalitatief voldoende 
worden beoordeeld. 

Aangezien dergelijke wateren met een beperkte voedselrijkdom een be- 

6 perkte draagkracht hebben voor vis en ook de bodemsoort als v o e d s e h  
kan worden bezien, wordt aanbevolen om met het uitzetten van vis in dit 
water zeer voorzichtig te zijn. Een (al snel) te hoge visbezetting kan voor de 

visstand als geheel al snel tot grote gevolgen leiden (verminderde conditie en groei). Met name een 
te hoge karperstand kan snel leiden tot een verminderde groei en conditie van de karper en tot het 
verdwijnen van in eerste instantie de aanwezige onderwaterplanten en vervolgens het geleidelijk 
terugdringen van de overige vegetatie. 

Wameer het vanuit de leden niet direct noodzakelijk wordt geacht om de visstand in dit water te 
verhogen, wordt dan ook aanbevolen om voorlopig in ieder geval geen vis uit te zetten. Ook het 
verwijderen van vis lijkt niet noodzakelijk. 
Tenslotte wordt aanbevolen om de huidige vegetatie zweel mogelijk te handhaven en verstoring 
zoveel mogelijk te beperken. 

Vervolgens zal in de komende jaren door middel van een hengelvangstregistratie moeten worden 
nagegaan hoe de visstand zich in de hit  van Balk ontwikkelt. Eventueel kan de ontwikkeling van de 
visstand over drie tot vier jaar eveneens door een visserijkundig onderzoek worden geëvalueerd. Er 
kan dan worden bekeken of (alsnog aanvullende) maatregelen noodzakelijk zijn. 

Door de A.U.H.V. zal - vanuit haar wettelijke taakstelling voor het visstandbeheer - voor de Put van 
Balk een visstandbeheerplan worden opgesteld. In dit visstandbeheerplan zal de visstandbeheerder 
haar visie op het visstandbeheer geven, zoals &t voor een periode van 5 jaar zal worden uitgevoerd. 
In het plan zal zo veel mogelijk rekening worden gehouden met het landelijk en provinciaal beleid op 
het gebied van water- en visstandbeheer (en ruimtelijke ordening), alsmede de hieruit voortvloeiende 
planvorming van de waterbeheerders/lagere overheden. 
Het verdient aanbeveling om eenveldenquete te houden om de wensen en klachten van de hengelaars 
te inventariseren. Naast het visserijgebruik zal in het beheerplan de zorg voor de visstand en haar 
leefomgeving centraal staan. De in dit rapport gepresenteerde resultaten van het visserijkundig 
onderzoek, alsmede de door de visstandbeheerder geïnventariseerde milieu-gegevens, vormen de 
onderbouwing van het beheerplan. 
In het visstandbeheerplan lcunnen streefbeelden ten aanzien van het visserijgebruik en de visstand en 
haar leefomgeving voor de korte - (binnen de planperiode) en de lange termijn worden opgesteld. 
Daarbij kunnen eventuele knelpunten worden geconstateerd die de bevissing en/of de gewenste 
ontwikkelingen van de visstand en haar leefomgeving bemoeilijken. De visstandbeheerder kan 
vervolgens, vanuit specifieke kennis van het viswater en de (door de hengelaars gewenste en/of van 
nature voorkomende) vissoorten die daarin "thuis" horen, maatregelen voorstellen die door haarzelf 
of door de waterbeheerder kunnen worden uitgevoerd. 
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Doelstellingen Milbowa 
Tabel 3. Overige sîreef- en grenswaarden algemene iMnmet.11 
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BIJLAGE 1 

oppervlakte- grondwater grond 
water (opgelost) 
grenswaarde streef- streehnraarde 

waarde 

Algemene panmetars 
kleur, geur, schuim, vast afval, troebeling het water 

mag niet 
zichtbaar of 
ruikbaar 
veront- 
reinigd zijn 

temperatuur ('C) 25 
zuurstof (mg/l) 5 
echter: 
- genormaliseerde bekehlgestuwde 

bekenlkanalenhNielen1petgaten 4 
- stadswaterenisloten 3 

zuurgraad (n, pH) r 6.5 
S 9.0 

doorzicht (z, n, nieter) 0.4 

Nutmnt.n en eutrofiärende paramotom 
totaal-fosfaat (j, z, n, mg Pn) 0.15 
nitraat (mg NA) 
totaal stikstof (z, n, mg Nn) 2.2 
(Kj-NO + NO3 + NO2) 
chlorofyi-a (n, z, p@) 100 
ammoniak (mg NA) 0.02 
ammoniumverbindingen 211 WL 

Zouten 
chloride (n, mg CM) 200 1W 
fluoride (mg FA) 1,5 0,5a 500 ímgikg)6 
bromide (mg BrA) 8 0,3' 20 (mgikgi 
sulfaat (mg SOP) 100 1W 
S (totaal sulfiden) (pg/l) 10 2 (mgkg) 

R l d i o i c i M t . i r i p i n m  
(Bq1141 Bq 1-27 &i)) 
totale a-activiteit (j) 
rest B-activiteit íj) 
tritium-activiteii (j) 

Eactwiobgheh. paramoter 
thermotolerante coli's 
(mediaan, MPNfrnl) 

T d i :  
j =jaargemiddelde. 
n = afwijkingen van nature zijn toegestaan. 
z = zomergemiddelde waarde voor eutrofiëringsgevoelige. stagnante wateren, april t/m 

september. 
ter bescherming van voedselarme gebieden kunnen lagere waarden vereist zijn. 
de waarde van 0.4 mg PA geldt voor zandgebieden, de waarde van 3.0 mg P/I voor klei- 
en veengebieden. 
in gebieden met mariene beïnvloeding komen van nature hogere waarden voor (zout en 
brak grondwater). 
de waarde van 2 mg Nn geldt voor zandgebieden, de waarde van 10.0 mg Nn voor klei- 
en veengebieden. 
differentiatie naar lutum gehalte: (F) = 175 + 13L (zie ook voetnoot Tabel 1). 



BIJLAGE 2 

Indeling van de Nederlandse diepe (> 4m), atiisîaande wateren aan de hand van vis-watertypen 
(Van der spiegel, 1992) 

TYPEKENMERKEN MARENE-B AARS BAARSBLANKVOORN BLANKVOORN- BRASEM- 
DIEPWATERTYPE* DIEPWATERTYPE BRASEM SNOEKBAARS 
(voorheen coregonen diep DIEPWATERTYPE DIEPWATERTYPE 
Watertype) 
DIEP o DIEP I DIEP n DIEP m 

Kenmerken visstand houtingachtigen die blankvoorn en baars en blankvoorn, brasem, pos pos en 
planktoneîend edof in mindere mate snoek, en baars (en karper en snoekbaars (en karper 
bodemvoedseletend ruisvoorn en zeelt (en aal); slechts klein deel en aal) 
zijn; als roofvissen aal); baarspopulaiie is baarspopulatie visetend, 
spelen salmoniden en 
ook snoek een ml 

voor een groot deel 
visetend, snoekpopulaiie 

snoekpopuiatie klein, 
opkomende snoekbaars- 

vnl. uiî meerjarige ex. 
(> 50 cm) 

+ 

geen ovB-~~>na gemiddeld (biankvoorn) 
gemiatos kW=) 
gemiddtot snel (brasem) 

gemiddeld tot 
ianszaam 

gemiddeld tot snel 

niet bekad 
niet belad 
geen 

nihil 
3-20- 
10-40kgma 

Gemiddelde ziehtdiepîe 
(april - oktober) 

4 - 7 m (voedseienn) 
3 - 4 m (matig 
voeriseirijk) 

nihil 

nihil 

nihil weinig, incidenteel bloei 

weinig 

veel, regelmatig bloei 

veel, regelmatig bloei nihil 

Waîerplanten (opp.) 

- onder water 
- drijfblad 

veel 
nihil 

veel 
weinig 

matig 
weinig 

geen 
geen - weinig 

- boven water weinig matig geen - matig 

++ vissoorten aanwezig in grote aantallen 
+ vissoorten aanwezig in kleinere aantallen 

* komt in Nederland niet voor 
** groei volgens OVB-normen 

? visbezettingsgegevens van baars kunnen sterk afwijken 

" OVB, 1992 



Chemische - en fgsische waarnemingen miuea-bemonstering 
Put van Balk te Utrecht op 29 oktober 1996 

BIJLAGE 3 

Geleidbaarheid 
Temperatuur 
Zuurstof 
Zuurstofvenadiging 
Zichtdiepte 
pH 
ZBV 
ca2+ 

E'$ 
cl- 
F& + 

groenalgen 
blauwalgen 

gemeten waarde 
O W  

800 
1 l,4 
11,2 
106 
2 
7,s 
595 
100 
O,l5 
< 0,2 
80 
O,l5 
niet waargenomen 
niet waargenomen 
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RAPPORT VISSERIJKüNDIG ONDERZOEK 
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w auteur 

ORGANISATIE TER VERBETERING VAN DE BINNENVISSERIJ 

OpQachtgwer 

ALGEMENE UTRECHTE HENGJXAARSWRENIGING 

TE UTRECHT 

Op 2!l oktober 19% is door de OVB een Msserijhindig ondenoek uitgwoerd in de Put van Balk te Utrecht, een zandwinput 
met een oppervlaktevan8 ha. In dit onderzoekzijn de~~>rtenmmensteiiing, de lengtsopbouwvan deverschillendevissoorten, 
de groei en de conditie van de gevangen vis bepaald 
De v i s s t a n d b e m w  werd uitgevoerd met een zegen van 200 -er lengte en een gestrekte maaswijdte van 22 mm in de 
zegenzak waarmee ongweer 70 % van het wateroppervlak is bariist. De zegewissenj werd enigszins bemoeilijkt door op de 
bodem aanwezige veenresten. Twens is met behulp van een elektra-visapparaat een groot deel van de begroeide omenone 
afgevist. 

I'ijdena devhtandbemonetering zijn 10viusoorten wangen. Brasemwas devoornaamste (wit)vissoort is devanget. Met name 
Ljiuige exeiuplarenwerden dominant aangetroffen. Demeestevhmorbmverkeerden in een ovenvegendvoldoende conditie 
m vertoonden een gemiddelde g d .  OpPalead was het sterk ondemertegemmordigd zijn van Zjarige blankvoorn, een 
belangrijke begeleidende vismort in dit water, in de vangst en het nagenoeg ontbreken van S- tot &jarige brasem. Snoek en 
in iets mindere mate baars waren & voornaamste roofvissoorten in de vangst. 

M e l d  kan worden dat de in de Put van Ba& heersende, voor het blankvoorn-brasem diepwatertype kenmerkende milieu- 
mstandigheden direct worden weerspiegeld m de samenstclüng van de m e  visstand, welke sterk wordt gedomineerd 
ioor brasem, met blankvoorn, baars en snoek als belangrijke begeleidende viacioorten. De visstand kan als Irwalitatief 
roldoende worden beoordeeld. 

kmgezien dergelijke wateren met een beperkte voedeelrijkdom een beperkte draagkracht hebben voor via en ook de 
xxkmmort alsvoeddam kanworden Wen, wordt aanberrolen om met het uitzetten vanvis in dit water zeer voorzichtig 
e zijn. Wanneer het vanuit de leden niet direct nooddelijk wordt geacht om de visatand m dit water te verhogen, wordt dan 
wk aanbevolen om voorlopig in ieder gevai geen via uit te zetten. Ook het venvijderen van via lijkt niet nooddelijk. 
i'enslotte wordt aanbevolen om de huidigevegetatiezaveel mogelijk te haadhaven envenrtoring zweel mogelijj te beperken. 
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