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Op 9,lO en l l feb~ucuz~ 1994 is in opdmcht van de gemeente Houten door de OVB een visserijkundig 
ondenoek uitgevoerd in de gemeentewateren te Houten. In het ondenoek zijn de Kooikersplas, & singels 
in het Irnkenpark (inclusief& Irnkenplas) en de singels in het Kooikerspmk betrokken. Hierbij zijn de 
soortensamensteICKtg de lengte-opbouw van & vemchiIlende vissoorten, de groei en de conditie van de 
gevangen vis bepaald 
De visstandbemonstering in de Kooikenplas werd uitgevoerd met een íweetalzegens van resp. 5500 meter 
en 90meterlengte, w m e e  in totaal ongeveer80 % van het wateroppervlakis bevist. Tevens is met behulp 
van een eleh-visappamat de oevenone afievist. De singels zijn bevkt met een tweetal zegens van resp. 
130 meter en 75 meter lengte en het elektro-Visappamat. 

lïjdens & Vrsstandbemonstering zijn in de gemeentewateren in totaal 13 vissoorten gevangen. In de 
Kooikerspias werd een vrij eenajäige vkstand aangetroffen, weik voornamelijk bestond uit (grotere) 
karper en bresem. Opmerkelïjk was het ontbreken van enkele vissoorten en kleine vis in de vangst. 
Gesteld kan worden dat de Kooikersplas uit het oogpunt van de recreatieve (veelal op witvis vissende) 
hengelaar weinig aantrekketijk is. Door de aanwezigheid van een flUzk aantal (groere) karpers zal & 
aantrekkelijkheid van het water voor ~s~ echter groot zijn. 
Voor het toekomstig beheer zal de gemeente moeten kiezen of het de Kooikersplas als een "ku?perwaterD' 
danwel als een water met een meer gevarie& visstand en begroeiing wil zien Het toekomstig beheer van 
de Kooikenplas als kapenvater zal zich moeten richten op het in stand houden van een r e w k e  
karperbezetting. Ook kan getreefd worden naar een water van het zgn. overgangstupe 2, gekenmerk door 
o.a een gevarieerde visstartd, een redelijke zichrdiepte en een matige tot redelijke hoeveelheid waterplanten. 
Hiktoe kan degemeente enenrja3 & &zet van verschillende viwoorten overwegen. Andernjjdr kan via het 
(gedurende de zomermaanden) verwijderen van de balken iussen de Kooikenpias en de singels in het 
Kooikerpa& worden getracht om intrek van vis vanuit de singels te stimuleren Ook kan de gemeente 
besluiten om waterplanten aan te planten. 

De visstand in de singels in het Imkenpark en het Kooikerspark bestond voor het grootste deel uit kleinere 
(< 15 cm) witvis. De witvisbezetting in de singels is momenteel hoog. De onderunge voedrelconcurrentie 
resulteert in een langzame groeisnelheid van verschilleende witvissoorten. 
De belangnjkrte rooftis in de singels is de snoek De singelszullen in hun huidige vorm voor veel hengelaars 
een prima viswater zijn De hoge bezetting met (klehe) witvis maakt het een aantrekkelijk water voor 
recreatieve hengelaars (wuaronder veel jeugd). Daarnaast kan de meer gespecialiseerde hengelaar zich 
toespitsen op m e k  grotere brasem en karper. 
De gemeente kan zich voor het toekomstig beheer van de singels richten op het in stand houden danwel 
verbeteren van de huidige miüeu-omstaruhgheden. 

Aanbevolen worát om voor de komende 5 jaar een beheersplan voor de Houtense gemeentewateren op te 
stellen Hierin h e n  richtlijnen voor het te voeren beheer worden vastgelegd De in dit mpport 
gepresenteerde gegevens met betrekking tot de visstand kunnen hiervoor - mede - als baris dienen. 





2. INLEIDING 

Op verzoek van de gemeente Houten is op 9,10 en 11 februari 1994 een visserijkundig ondemek 
uitgevoerd in de gemeentewateren te Houten. 
Het onderzoek is uitgevoerd naar aanleiding van de wens van de gemeente om meer inzicht te 
verkrijgen in de huidige visstand. 
Doel van het onderzoek is om door middel van een inventarisatie van de visstand na te gaan hoe de 
samenstelling en kwaliteit van de visstand is. 
Bovendien wordt gevraagd naar een langeretermijn-advies met betrekking tot het te voerenvisstand- 
beheer. 

In dit rapport wordt eerst een aantal van belang zijnde gegevens over de gemeentewateren, devisstand, 
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 onderzoeksgebied 
plaatsgevonden. 
Het visserijkundig onderzoek is uitgevoerd door medewerkers van de afdeling Onderzoek en de 
afdeling Voorlichtiag van de OVB, daarbij gesteund door vrijwilligers van het Bureau Openbare 
Werken van de gemeente Houten. 

3. ALGEMENE GEGEVENS 

Het visserijkundig onderzoek heeft zich gericht op de gemeentewateren welke zich in het bebouwde 
gedeelte van Houten bevinden. Hierin kunnen drie ahnderlijke waterpartijen worden onderschei- 
den, n.l. de Kooikersplas, de singels in het Kooikerspark en de singels in het Imkerspark, inclusief de 
Imkersplas (zie figuur 1). Deze waterpartijen zijn door middel van stuwen van elkaar gescheiden. 
De lengte van de Kooikersplas is gemiddeld ca. 300 meter. De breedte is gemiddeld 170 meter. Het 
totalewateroppervlak bedraagt ongeveer 3,4 hectare. Degemiddelde dieptevan het water is 1,5 meter. 
De grootste diepte is ongeveer 3 meter. De bodem bestaat uit zand en klei. In de diepere delen van 
het water bevindt zich op de bodem een modderlaag met een dikte van ca. 10 centimeter. De totale 
oeverlengte bedraagt ongeveer 1000 meter. De taludhelling is over het algemeen flauw. De oevers van 
het water zijn voornamelijk begroeid met struiken en bomen, afgewisseld met gras (gazon). 
De Kooikersplas wordt voornamelijk gevoed door regen- en kwelwater en in mindere mate door 
uitgeslagen polderwater. 
De singels in het Kooikerspark en het Imkerspark (zie figuur 1) zijn qua uiterlijke kenmerken vrijwel 
identiek. De singels zijn gemiddeld 10 meter breed, hebben een gemiddelde diepte van 1 meter en 
lopenvertakt door de woonwijken. De bodem bestaat uit zand en klei. Op de bodem bevindt zich een 
modderlaag welke plaatselijk vrij dik is (tot ca. 50 cm). De oevers zijn begroeid met gras (gazon) en 
(plaatselijk) struiken. Sommige stukken van de singels grenzen aan achtertuinen van huizen. 
De singelszijnplaatselijkverbreed tot ca. 20-40 meter. Met name de singels in het Imkersparkzijnzeer 
variabel in breedte (én begroeiing). In het Imkerspark bevindt zich een vrij grote plas (de Imkersplas) 
met een oppervlakte van ongeveer 1 ha. 
De totale lengtevan de singels in het Kooikerspark is ongeveer 4000 meter. Het totale wateroppervlak 
van deze singels bedraagt ongeveer 3 hectare. De totale lengte van de singels h het Imkerspark is 
ongeveer 4500 meter. Het totale wateroppervlak bedraagt ca. 4 ha. Het water staat niet in open 
verbinding met water uit de omgeving. 
De singels worden gevoed door regenwater en uitgeslagen polderwater. 



Tabel 1. Enkele miiieukenmerken (in 1993) van de gemeentewateren te Houten en de daarmee 
corresponderende watertgpen. 

Gemiddelä doorzicht 

mei - september 

Waterplanten 

onder water 

dnjriiiad 

bwen water 

KOOIKERS- 
PIAS 

bloei 

g- 

geen 

nihil 

ca. 1 % 

TYPE* 

!i 

brasem-snoekbaarstype 

* Zie voor bijbehorende watertypen bijlage 1 

veel 

g- 

weinig 



u C., 

Eigenaar van het water en het visrecht is de gemeente Houten. De gemeente Houten geeft geen 
vergunning uit voor het vissen in de gemeentewateren. De wateren zijn daarom bevisbaar door 
iedereen die in het bezit is van een sportvisakte (jongeren t/m l4 jaar hebben geen sportvisakte nodig, 
als zij met één hengel vissen en alleen met een door de minister van Landbouw, Natuurbeheer en 
Visserij aangewezen aassoort). 
Beroepsvisserij vindt niet plaats op de gemeentewateren. 

3 3  Andere belanghebbenden 

Naast de hengelsport worden de gemeentewateren gedurende de zomermaanden benut om op te 
varen (door kinderen) en gedurende de wintermaanden (bij ijs) om op te schaatsen. 

Het waterkwaliteitsbeheer berust bij de Provincie Utrecht. 
Het waterkwantiteitsbeheer wordt uitgevoerd door de gemeente Houten en het Waterschap Kromme 
Rijn. 

3A Bevissing 

In de singels in het Kooikers- en Imkerspark bedraagt het aantal visbezoeken gedurende de 
zomermaanden gemiddeld 10 bezoekers per dag. De Kooikersplas wordt in de zomer gemiddeld door 
zo'n 7 hengelaars per dag bezocht. 
In de singels wordt voornamelijk op witvis en snoek gevist. In de Kooikersplas vist men voornamelijk 
op karper en witvis. 
Over hengelvangsten is bij de gemeente weinig bekend. 

3 5  Mluea 
1 

35.1 Typering van het water 

De Kooikersplas is een water dat met name op grondvan de geringe hoeveelheid waterplantenvolgens 
de OVB-typering behoort tot het zogenaamde brasem-snoekbaarstype (van der Spiegel, 199%; zie 
bijlage 1. Zie tabel 1 voor overzicht milieu-kenmerken). 
De singels in het Imkerspark (inclusief de Imkersplas) en de singels in het Kooikerspark zijn wateren 
welke volgens de OVB-typering behoren tot het zogenaamde overgangstype l/snoek-zeelttype (zie 
bijlage 1). 
Deze typering berust voor wat het milieu betreft met name op de aanwezigheid van een flink 
waterplantenbestand, voornamelijk bestaande uit onderwaterplanten zoals hoornblad en waterpest 
(zie tabel 1). 

Tijdens het visserijkundig onderzoek is door medewerkers van de OVB een milieu-bemonstering 
uitgevoerd. De resultaten van deze bemonstering worden gepresenteerd in bijlage 2. 
Het gemeten zuurbindend vermogen (ZBV) was vrij hoog, hetgeen duidt op een hoge voedselrijkdom 
van het water. Er is enig ijzer aangetoond (0,2 mg/l). Dit is waarschijnlijk het gevolg van de instroom 
(insijpeling) van ijzerrijk grondwater. Punten waar dit ijzerrijke water het oppewiaktewater voedt 
waren plaatselijk langs de oevers van de singels zichtbaar door bruinkleuring ("roest"). 
Het bovenstaande en de overige gemeten waarden geven geen reden tot verontrusting. 



35.2 Draagkracht 

Onder de draagkracht van een watertype wordt verstaan de aiaximale hoeveelheid vis (uitgedrukt in 
kilogrammen per hectare) die afhankelijk van 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 Kooikersplas, te weten een vrij voedselrijk water met een bodem 
bestaande uit zand en klei, een matige zichtdiepte en een zeer geringe hoeveelheid waterplanten is er 
voedselruimtevoor ongeveer 500-600 kg/havis. Indit watertype wordt over het algemeen eenvisstand 
aangetroffen die voornamelijk bestaat uit brasem, kolblei, blankvoorn, baars, pos en (indien uitgezet) 
karper. Snoekbaars zal in dit watertype de belangrijkste roofvis zijn. 
Gezien de situatie in de singels in het Imkersparken het Kooikerspark, te weten vrij voedselrijke 
wateren met een bodem bestaande uit zand en klei, een redelijke zichtdiepte en een grote hoeveelheid 
onderwaterplanten is er voedselruimte voor ongeveer 300-400 kg/ha vis. Over het algemeen wordt in 
dit watertype een visstand aangetroffen die voornamelijk bestaat uit blankvoorn, kolblei, baars, 
ruisvoorn en zeelt, met als belangrijkste roofvis snoek 

3.6 Gevoerd beheer 

De singels (inclusief Imkersplas) worden iedere nazomer door de gemeente met behulp van een 
maaiboo t gemaaid. 
De stuwen tussen de Kooikersplas en de singels in het Kooikerspark worden in het najaar door de 
gemeente opgehoogd, zodat gedurende de wintermaanden het waterpeil in de plas hoog is en bij 
ijsvorming de plas beter toegankelijk is voor schaatsers. In het VOO jaar worden een aantal balken 
weggehaald, zodat de stuwen lager worden en het waterpeil tussen de singels en de plas weer gelijk 
komt. De plas is dan weer toegankelijkvoor kinderen die met rubberbootjes vanaf de singels de plas 
op willen varen. 
De gemeente heeft tot op heden geen vis in de onderzochte gemeentewateren uitgezet. Bekend is 
echter dat vrij recent door hengelaars een aantal karpers in de Kooikersplas is uitgezet. 
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4. UITVOERING VAN HET ONDERZOEK 

Op 9,10 en 11 febfllili 1994 zijn de gemeentewateren te Houten onder verantwoordelijkheid van de 
O W  door beroepsvissers en OW-personeel bevist. Op woensdag 9 april is de Kooikersplas door de 
beroepsvissers D. Kraan uit Leimuiden, G. Vergeer uit Nieuwerkerk aan de Ussel en G. Aileblas uit 
Maasland met een zegen van 500 meter lengte en gestrekte maaswijdte van 22 mm in de zegenzak 
bevist. In een tweetal trekken is met deze zegen ca. 75 % van het totale wateroppervlak bevist. Tevens 
is met een zegen van 90 meter lengte en een gestrekte maaswijdte van 22 mm in de zegenzak een trek 
uitgevoerd in een ondieper deel van de plas &e figuur 2). De oevemnes van de plas zijn door 
medewerkers van de OVB met een elektro-*apparaat met een vermogen van 5 kW afgevist. 
Op donderdag 10 en vrijdag 11 april zijn de shg& in het Imkerspark (inclusief de imkersplas) en het 
Kooikerspark door de beroepsvisser P. Kalkman uit Moordrecht met een zegen van 130 meter lengte 
en een gestrekte maaswijdte van 25 mm in de zegenzak en een zegen van 75 meter lengte en een 
gestrekte maaswijdtevan î4 mm in de zegenzak bevist. In totaal zijn 9 zegentrekken uitgevoerd in de 
bredere delen van de singels (zie figuur 2). De smailere delen van de singels zijn door medewerkers 
van de OVB met het elektro-visapparaat afgevist. 
De gevangenvis is direct met beugels overgebracht in teilenvan de O W  en naar de verwerkingsplaats 
gebracht. 

4 3  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 de vis wordt genomen de verhouding tussen het gemeten gewicht en het 
"normaalgewicht" van de vis. Het normaalgewicht is door de O W  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 computeranalyse van de lengte-frequentie- 
verdeling is de groeisnelheid van brasem, blankvoorn, ruisvoorn en kolbleivastgesteld. Debeoordeling 
van dtze groeisnelheid heeft plaatsgevonden op grond van OVB-normen voor de groei van diverse 
vissoorten (van der Spiegel 1992b). 



S. RESULTATEN 

Tijdens de bemonsteringvan de gemeentewateren te Houten op 9,10 en 11 februari 1994 zijn in totaal 
13 vissoorten gevangen (zie tabel 2a t/m 2c). 

Tabel Za: Vissoorten gevangen tifdens de bemonstering vab de I(0oUrersplas te Houten. 
P 

Ruisvoorn 
Brasem 
Karper* 
Graskarper 
Zeelt 
Snoek 
Snoekbaars 
Baars 

aantal 

* Waarvan 8 spiegelkarpers (66-78 cm). 

Het grootste deel van de vangst bestond qua aantallen uit brasem en karper (resp. 45 % en 28 % van 
het totaal aantal gevangen exemplaren; zie figuur 3a). Qua gewicht bestond het overgrote deel van de 
vangst uit karper (69 % van het totale vangstgewicht; zie figuur 3b). 

Figuur 3a Figuur 3b 
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Figuur 3e Figuur 3f 
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Tabel 2b: Vissoorten gevangen adens de bemonsteringvan de singels in het Imkerspark (inchisief 
de Imkersplas) te Houten. 

i 3 9 9 4  

lengte- gewicht- 
spreiding spreiding vissoort aantal 

hoeveel- 
heid 

(in kg) 

1 Blankvoorn 
Ruisvoorn 
Brasem 
Kolblei 
Karper* 
Zeelt 
Kroeskarper 
Vetje 
Snoek 
Snoekbaars 
Baars 

I TOTAAL 1 
* Waarvan 3 spiegelkarpers (68-75 cm). 

Zowel qua aantallen als gewicht bestond het grootste deel van de vangst uit brasem (resp. 62 % van 
het totaal gevangen exemplaren en 55 % van het totale vangstgewicht; zie figuur 3c en 3d). 

Tabel 2c: Vissoorten gevangen Qdens de bemonstering van de singels in het Kooikerspark te 
Houten. \p G W  

gewicht- 
spreiding 
(in 8) 

hoeveel- 
heid 

(in k) 
aantal 

Blankvoorn 
Ruisvoorn 
Brasem 
Kolblei 
Karper * 
Zeelt 
Alver 
Snoek 
Snoekbaars 
Baars 

TOTAAL 

* Een spiegelkarper. 

Qua aantallen bestond het grootste deel van de vangst uit brasem en ruisvoorn (beiden 35 % van het 
totaal aantal gevangen exemplaren; zie figuur 3e). Qua gewicht bestond de vangst hoofdzakelijk uit 
brasem (50 % van het totale vangstgewicht; zie figuur 3f). 



LENGTEGROEI-BEOORDELING BRASEM 
VOLGENS OVB-NûRMEN 



Hieronder worden voor de gemeentewateren te Houten de vangstresultaten per vissoort weergege- 
ven. Indien relevant worden de lengte-frequentieverdelingen, conditie en groei van de verschillende 
vissoorten door figuren in de tekst weergegeven. 

Brasem 

Er zijn in totaal 103 brasems gevangen met een lengte die varieerde van 33 to 52 centimeter. In figuur 
4 is de lengte-frequentieverdeling van deze vissoort weergegeven. Deze verdeling geeft per lengte de 
gevangen aantallen weer. In figuur 5, waarin de conditiefaktor voor de brasem uit de Kooikersplas 
wordt weergegeven, is te zien dat de conditie van deze vissoort gemiddeld matig was (conditiefaktor 
0,9 - 1,l = voldoende, > 1,l = goed, < 0,9 = onvoldoende). 
In figuur 6 is de groeisnelheid van de brasem weergegeven. In vergelijking met de OVB-normenvoor 
een groeibeoordeling voor brasem is de groei van deze vissoort in de Kooikersplas te omschrijven als 
gemiddeld tot snel. De schublezing maakte duidelijk dat deze (relatief goede) groei voornamelijk in - 
het verleden is bewerkstelligd. 

Figuur 6 

C O N D I T I E  B R A S E M  
K W K R F L G  9 FEBRVbA W. 

Er zijn in totaal 64 karpers gevangen met een lengte die varieerde van 37 tot 88 centimeter. In figuur 
7 is de lengte-frequentieverdeling van de gevangen karper weergegeven. Uit figuur 8 blijkt dat de 
conditie van de karper over het algemeen voldoende was. 
Omdat vrijwel alle gevangen karpers recent door hengelaars in de Kooikersplas zijn uitgezet zijn door 
de OVB geen schubmonsters genomen. 

Figuur 7 



Overige vismorten 

Er zijn 24 snoeken gevangen met een lengte variërend van 38 tot 99 centimeter (zie figuur 9). De 
conditie van de snoekwas voldoende tot goed (zie figuur 10). Waarschijnlijk is de conditie van de snoek 
positief beïnvloed door de aanmaak vaÏÍ gesl&ht@rodukten (hom of kuit) in deze periode. 

C O N D I T I E  S N O E K  
KOQQRSPLW 9 FEWUUII m4. 

Er zijn 11 snoekbaarzen gevangen met een lengte die varieerde van 40 tot 72 centimeter. De 
snoekbaars verkeerde in een voldoende tot matige conditie (zie figuur 11). 
Er zijn 18 zeelten gevangen (42 tot 50 centimeter) welke in een gemiddeld matige conditie verkeerden 
(zie figuur 12). 

Figuur 11 
C O N D I T I E  S N O E K B A A R S  C O N D I T I E  Z E E L T  

Verder zijn er 2 graskarpers (75 en 81 cm), 3 Nisvoorns (27-32 cm) en 2 baarzen van 28 centimeter 
gevangen. 



LENGTEGROEI-BEOORDUNG BRASEM 
VOLGENS OVB-NORMEN 

LENGTEGROEI-BEOORDELING BLANKVOORN 
VOLGENS OVB-NORMN 



De singels in het Imkerspark (inchsief Imkersplas) 

Brasem 

De vangst in de singels in het Imkerspark bestondvoor het grootste gedeelte uit brasem. De lengte van 
de brasem varieerde van 5 tot 52 centimeter (zie figuur 13). In de figuur is te zien dat met name 
exemplaren < 15 centimeter zijn gevangen. In figuur 14 is te zien dat de conditie van de brasem matig 
tot voldoende was. In vergelijking met de OVB-normen varieerde de groeisnelheid van de brasem van 
zeer langaam (jonge exemplaren) tot gemiddeld (exemplaren ouder dan 6 groeiseizoenen; zie figuur 

Figuur 13 Figuur 14 
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Blankvoorn 

Er zijn in totaal 503 blankvoorns gevangen met een lengte die varieerde van 5 tot 30 centimeter (zie 
figuur 16). De conditie van de blankvoorn was matig tot voldoende (figuur 17). In figuur 24 is de 
groeisnelheid van de blankvoorn uit de singels weergegeven. De groeisnelheid van de blankvoorn 
varieerde van langzaam (jonge exemplaren) tot gemiddeld (exemplaren ouder dan 7 groeiseizoenen; 
zie figuur 18). 

Figuur 17 
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Er zijn 176 ruisvoorns gevangen met een lengte die varieerde van 8 tot 35 centimeter (zie figuur 19). 
De conditie van de ruisvoorn (zie figuur 20) was gemiddeld voldoende. Het is duidelijk te zien dat de 
conditie van de ruisvoorn afneemt naarmate de lengte toeneemt. Invergelijking met de OVB-normen 
varieerde de groei van de ruisvoorn van langzaam (jongere exemplaren) tot gemiddeld tot vrij snel 
(exemplaren km 6 groeiseizoenen en ouder; zie figuur 21). 

Figuur i0 Figuur 20 
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In totaal zijn 293 kolbleien gevangen met een lengte die varieerde van 8 tot 33 centimeter (figuur 22). 
De kolblei verkeerde in een gemiddeld matige (exemplaren < 20 cm) tot onvoldoende conditie 
(exemplaren > 20 cm; zie figuur 23). Evenals de overige witvissoorten vertoonden de oudere kolbleien 
een sneliere groei dan de jongere exemplaren (zie figuur 24). 

Figuuq 22 Figuur 23 

Overige vissoorten 
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Er zijn in totaal 57 snoeken gevangen met een lengte die varieerde van 13 tot 83 centimeter (figuur 25). 
De snoek verkeerde in een gemiddeld voldoende conditie (figuur 26). 
Verder zijn er 10 snoekbaanen (2361 cm; matige conditie), 17zeelten (8-44 cm; matige tot voldoende 
conditie), 45 baanen (6-31 cm; voldoende conditie), 11 karpers (54-80 cm; voldoende conditie), 1 
kroeskarper van 40 centimeter en 3 vetjes van 6 centimeter gevangen. 



Figuur 28 
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De singels in het Kooikr!rspark 

Brasem 

In de singels in het Kooikerspark zijn in totaal 1380 brasems gevangen, in lengte variërend van 4 tot 
52 centimeter (zie figuur 27). In de figuur is te zien dat het overgrote deel van de vangst bestond uit 
exemplaren < 15 centimeter bestond. De conditie van de brasem was gemiddeld matig tot voldoende 
(figuur 28). 
In vergelijking met de OW-normen is de groei van de brasem in deze singels te omschrijven als zeer 
langzaam (jonge exemplaren) tot gemiddeld (exemplaren ouder dan 7 groeiseizoenen; zie figuur 29). 

Ruisvoorn 

Er zijn in totaal 1364 m i m m s  gevangen met een lengte die varieerde van 4 tot 32 centimeter (figuur 
30). Evenals bij de brasem bestond het overgrote deel van de vangst uit exemplaren < l5 centimeter. 
De conditie van de ruisvoorn was gemiddeld voldoende (figuur 3 1). De groeisnelheid van de misvoorn 
is te omschrïpen als langzaam (jongere exemplaren) tot gemiddeld (exemplaren ouder dan 6 - - 

groeise;izoenen; zie figuur32). 

Figuur 31 
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Figuur 35 
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, L  . 

Van de gevangen blankvoorn (674 stuks) varieerde de lengte van 6 tot 30 centimeter (figuur 33). De 
conditie was gemiddeld voldoende (figuur 34). De groeisnelheid van de blankvoorn is in vergelijking 
met de OVB-normen te omschrïpen als lanmaarn (jongere exemplaren) tot gemiddeld (exemplaren 
ouder dan 6 groeiseizoenen; zie-figuur 35). 

Nguur 33 
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Kolblei 

Er zijn 263 kolbleien gevangen met een lengte die varieerde van 6 tot 24 centimeter (figuur 36). De 
kolblei verkeerde in een gemiddeld matige tot slechte conditie (figuur 37). In tegenstelling tot de 
overige witvissoorten vertoonden de jongere exemplarenvan de kolblei een gemiddelde groeisnelheid, 
terwijl exemplaren ouder dan 4 groeiseizoenen een langzame groei vertoonden (zie figuur 38). 

Figuur 36 Figuur 37 
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Overige vissoorten 

Er zijn 57 snoeken gevangen met een lengte die varieerde van 12 tot 95 centimeter (figuur 39). De 
snoek verkeerde in een voldoende conditie (figuur 40). 
Verder zijn er 20 snoekbaanen (21-66 cm; gemiddeld matige conditie), 119 baarzen (6-44 cm; 
gemiddeld voldoende conditie), 38 zeelten (4-48 cm; gemiddeld matige conditie), 1 spiegelkarper van 
81 centimeter en 1 alver van 19 centimeter gevangen. 



6. BESPREKING 

Uit de resultaten van de visstandbemonstering is gebleken dat de Houtense gemeentewateren een 
kwalitatief redelijke visstand herbergen. De visstand in de singels in het Imkerspark en het Kooiker- 
spark vertoonde qua opbouw en samenstelling grote onderlinge overeenkomsten. In de Kooikersplas 
werd echter een visstand aangetroffen die slechts weinig overeenkomsten met die in de singels 
vertoonde. In onderstaande worden daarom de Kooikersplas en de singels afzonderlijk besproken. 

h de Kooikersplas is een vrij eenzijdige visstand aangetroffen, weke voornamelijk bestond uit 
(grotere) karper en brasem. Er is vrijwel geen vis jonger dan 6 groeiseizoenen aangetroffen. 
Door uitzettingen van karpers door hengelaars is de karperbezetting in de Kooikersplas hoog. De 
conditie van de gevangen karper was gemiddeld voldoende. Omdat de karpers recent in de plas zijn 
uitgezet, is de groeisnelheid (d.m.v. schublezing) niet bepaald. De brasem, welke zijn voedsel evenals 
de karper in de bodem zoekt (daarnaast echter veelal zwevend dierlijk plankton zoals watervlooien 
eet) verkeerde in een gemiddeld matige conditie. Deze brasems vertoonden een - in verhouding tot 
de conditie - opmerkelijk snelie groei. Deze gemiddelde tot snelie groei bleek echter in het verleden 
(onder gunstiger voedselomstandigheden) bewerkstelligd. 

De Kooikersplas herbergt een redelijke roofvisstand, bestaande uit grotere (> 50 cm) snoek en een 
gering aantal snoekbaarzen. Deze samenstelling zal mogelijk in de komende jaren - wanneer 
karperuitzettingen blijven plaatsvinden - veranderen. Door een hoge karperbezetting zal namelijk de 
helderheid van het water verminderen (door omwoeling van bodemslib). Omdat snoek zich het best 
thuisvoelt in helder en plantenrijk water en de snoekbaars het best gedijt in troebel water, zal bij een 
afname van het doorzicht de snoekstand (verder) achteruit gaan, terwijl de omstandigheden voor 
snoekbaars gunstiger worden. 
De baars is een echte zichtjager en zal daarom bij een verregaande afname van het doorzicht 
verdwijnen. 

Naast bovenstaande vissoorten zijn slechts enkele grotere zeelten, ruisvoorns en (door hengelaars 
uitgezette) graskarpers gevangen. Opmerkelijk is dat enkele vissoorten (zoals bijv. blankvoorn en 
kolblei) ontbreken, terwijl deze in de naastgelegen singels veelvuldig zijn aangetroffen (temeer daar 
de plas en de singels tot enige jaren terug een open verbinding kenden). Mogelijk - maar niet 
waarschijnlijk - zijn deze vissoorten bij de afvissing gemist. Het is meer waarschijnlijk dat deze 
vissoorten niet goed gedijen in de Kooikersplas (bijv. als gevolg van de geringe hoeveelheid 
waterplanten) en de naastgelegen singels als een meer geschikt leefgebied beschouwen. Het is ook 
mogelijk dat gedurende het najaar veel vis uit de plas wegtrekt (via de vrij smalle waterkolom boven 
de stuwen) om in de singels te overwinteren. Laatstgenoemde mogelijkheid zou eveneens het 
ontbreken van jonge vis in de vangst kunnen verklaren. Het is bekend van eerdere onderzoeken dat 
gedurende de wintermaanden kleine vis soms massaal het beschutte en enigszins warmere water in 
woonwijken opzoekt om te overwinteren. 

De singels in het Imkerspark en het Kooikerspark 

De visstand in de singels in het Imkerspark en het Kooikerspark bestond voor het grootste deel uit 
kleinere (< 15 cm) witvis. Met name in de singels in het Kooikerspark werd weinig grotere (wit)vis 
aangetroffen. Als gevolg van het hoge bedekkingspercentage (0nder)waterplanten gedurende de 
zomermaandenvormen de singels dan ookgeen optimaal leefgebied voor grotere (wit)vis. Groterevis 
zal zich over het algemeen bij voorkeur ophouden in de meer open delen van een water. Weilicht dat 
daarom in de singels in het Imkerspark - met daarin de vrij grote en open Imkersplas - relatief meer 
grotere witvis (met name grotere brasem) werd gevangen dan in de singels in de Kooikersplas. 



Het was opmerkelijkdat in bijna aiiegevallen de ouderewitvis (6 tot 10-jarige exemplaren) in de singels 
een sneliere groei vertoonde dan de jongere exemplaren. Schublezing wees uit dat dit te danken was 
aan de goede groei in de eerste levensjaren. De geringe hoeveelheid witvis die in de eerste jaren na 
de aanleg van de gemeentewateren (ca. 10 jaar geleden) in de singels (en de Kooikersplas) leefde, had 
een relatief groot leefgebied beschikbaar. Als gevolg van het - daarmee samenhangende - relatief hoge 
voedselaanbod kon deze vis jarenlang een snelle groei bewerkstelligen. Met het in aantal uitgroeien 
van devisstand kwam er vervolgensvoor de (wit)& relatief minder voedsel beschikbaar, waardoor een 
minder snelle groei kon worden bewerkstelligd. 
Duidelijk is dat de singels momenteel een hoge witvisbezetting herbergen. De hoeveelheid visvoedsel 
is nog net toereikend om het aanwezige witvisbestand in een voldoende conditie te houden. Vrijwel 
alle witvis (tot ca. 5 groeiseizoenen oud) kan daarnaast echter geen gemiddelde groeisnelheid 
bewerkstelligen. 

De belangrijkste roofvis in de singels is de snoek. In beide singelcomplexen is een flinke hoeveelheid 
snoek aangetroffen, waarbij vooral kleinere snoeken ( < 50 cm) goed waren vertegenwoordigd. Deze 
kleinere snoeken spelen een belangrijke rol in een water omdat deze - in verhouding tot grote snoeken 
- veel kleine witvis kunnen wegvreten en daardoor zorg dragen voor een evenwichtig opgebouwde 
witvisstand. 
Het voorkomen van een grote hoeveelheid kleine snoek in de singels is te danken aan de aanwezigheid 
van een grote hoeveelheid waterplanten gedurende de zomermaanden. Tussen de waterplanten 
kunnen kleine snoekjes goede beschutting vinden, hetgeen enerzijds belangrijk is om succesvol te 
kunnen jagen op visbroed en anderzijds bescherming biedt tegen vraatzuchtige (grotere) soortgeno- 
ten. 
Naast snoek is een geringe hoeveelheid snoekbaars in de singels aangetroffen. Omdat de snoekbaars 
zich thuisvoelt in troebel en open water is het niet verwonderlijk dat van deze vissoort slechts weinig 
exemplaren in de (vrij heldere en zwaar begroeide) singels zijn aangetroffen. 
De in de singels aangetroffen baarspopulatie bestaat voor het overgrote deel uit exemplaren kleiner 
dan 15 centimeter, welke zich niet of nauwelijks met vis voeden. De baars speelt daarom als roofvis 
geen rol van betekenis in de Houtense singels. 

Dankzij het grote bestand aan waterplanten zijn de omstandigheden in de singelvoor plantenminnen- 
de vissoorten als ruisvoorn en zeelt (en de eerder genoemde snoek) gunstig. Beide vissoorten zijn vrij 
redeiijk in de singels vertegenwoordigd. 
Ook voor de overige vissoorten is een redelijk waterplantenbestand van belang. Op en tussen 
waterplanten leven veel insectenlarven, slakjes e.d. leven die als visvoedsel kunnen dienen. Ook doen 
waterplanten dienst als paaisubstraat en als opgroeigebied voor jonge vis. 



7. CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN 

Er is tijdens de visstandbemonstering een vrij eenzijdige visstand in de Kooikersplas aangetroffen, 
welke voornamelijk bestond uit (grotere) karper en brasem. 
Door uitzettingen van karpers door hengelaars is de karperbezetting in de Kooikersplas hoog. Omdat 
de karper zijn voedsel voornamelijk in de bodem zoekt, zal een hoge karperbezetting leiden tot een 
vertroebeling van het water. Deze vertroebeling zal op den duur een verandering in de samenstelling 
van de roofvisstand tot gevolg hebben. Momenteel herbergt de Kooikersplas een redelijke snoek- en 
een matige snoekbaarsstand. Omdat snoek zich het best thuisvoelt in helder en plantenrijk water en 
de snoekbaars het best gedijt in troebel water, zal bij een afname van het doorzicht de snoekstand 
achteruit gaan, terwijl de omstandigheden voor snoekbaars gunstiger worden. 
Een hoge karperbezetting zal de ontwikkeling van een redelijk waterplantenbestand beperken. Door 
de vertroebeling van het water en het loswoelen van wortels tijdens het azen van de karper zijn de 
ontwikkeiiagskansen voor met name onderwater- en drijfbladplanten nihil. 
Opmerkelijk was het ontbreken van enkele vissoorten en kleine vis in de vangst. Enerzijds kunnen de 
omstandigheden in de Kooikersplas (zoals bijv. het geringe waterplantenbestand) het voorkomen van 
dezevis(soorten) beperken. Anderzijds is het mogelijk dat gedurende het najaar veelvis (via de smalle 
waterkolom boven de stuwen) uit de plas wegtrekt om in de singels te overwinteren. 
Afgaande op de resultaten van de visstandbemonstering kan gesteld worden dat de Kooikersplas uit 
het oogpunt van de recreatieve (veelal op witvis vissende) hengelaar weinig aantrekkelijk is. Door de 
aanwezigheid van een flink aantal (grotere) karpers zal de aantrekkelijkheid van het water voor 
karpervissers echter groot zijn. 
Voor het toekomstig beheer van de Kooikersplas moet de gemeente zich beraden over welke van 
onderstaande watertypen de voorkeur verdient. 

1. De Kooikerspias als 66karpe~ateFn 

De Kooikersplas kan in de huidige situatie als een "karperwater" 
worden bestempeld; een water waarin naast veel karper weinig 
andere vissoorten voorkomen. Een dergelijk water kenmerkt zich 
verder door een geringe hoeveelheid waterplanten: op een beperk- 
te hoeveelheid bovenwaterplanten (zoals net) na is het water onbe- 
groeid. Ingedeeld in de OVB-typering behoort een dergelijk water 
tot het zogenaamde brasem-snoekbaarstype. 

Het toekomstig beheer van de Kooikersplas als karperwater zal zich moeten richten op het in stand 
houdenvan een redelijke karperbezetting. Het door hengelaars uitzettenvan elders gevangen karpers 
is echter niet de juiste wijze om dit te bewerkstelligen (het is zelfs strafbaar). De gemeente kan daarom 
overwegen om bijv. eens in de S jaar eengeringe hoeveelheid karper (ca. 100 kg) uit te zetten, teneinde 
de karperbezetting op peil te houden. 
Daarnaast kan de gemeente aandacht besteden aan het in stand houden van de oeverbegroeiing en het ~ (geringe) bovenwaterplantenbestand, teneinde erosie van de oevers tegen te gaan. Ook kan besloten 
worden om de groei van bovenwaterplanten zoals riet te stimuleren (zie onder 2.). 

l 
De wensvan de gemeente om een groter bestand aan drijfbladplanten teverkrijgen in de Kooikersplas 
kan alleen met enige kunstgrepen worden gerealiseerd. Ten eerste is dit slechts door het aanplanten 

l 

I van stekken (wortelstokken) te realiseren. Door het wroeten in de bodem en wegvraat van jonge 
I scheuten kan de karper een dergelijke aanplant echter teniet doen, zodat eventuele aanplant tegen de 

karper moet worden baschermd. Dit kan vrij eenvoudig gedaan worden door een ondieper deel van 
het water (< 1,s m diep) met stevig gaas af te zetten en daarachter vervolgens de aanplant aan te 
brengen. 



2. De Kooikersplas ais water van het overgangstype 2 

Wanneer de gemeente wil streven naar een ander watertype dan het hierboven geschetste "karperwa- 
ter", kan het toekomstig beheer zichrichten op het verkrijgenvan een water van het zgn. overgangstype 
2. Een water van het overgangstype 2 kenmerkt zich o.a. door een gevarieerde visstand, een redelijke 
zichtdiepte en een matige tot redelijke hoeveelheid waterplanten. 
Om in de Kooikersplas een meer gevarieerde visstand te verkrijgen kan de gemeente enerzijds de 
uitzet van verschillende vissoorten (zoals blankvoorn, winde, baars en zeelt) overwegen. Anderzijds 
kan via het (gedurende de zomermaanden) verwijderen van de balken tussen de Kooikersplas en de 
singels in het Kooikerspark worden getracht om intrek van vis vanuit de singels te stimuleren. Met 
name is van belang dat dan grotere snoek ( > 50-60 cm), weke zich niet graag in zwaar begroeid water 
ophoudt, vanuit de singels de plas in zal trekken. Hierdoor zal enerzijds de wegvraat van kleinere 
snoekjes in de singels (door grotere soortgenoten) afnemen en anderzijds de snoekbezetting in de 
Kooikersplas verbeteren. 
Het verwijderenvan de balken heeftvoor de plaatselijke karpervissers het nadeel dat de karpersvanuit 
de Kooikersplas de singels in kunnenzwemrnen enzich zo over een groter gebied kunnenverspreiden. 

Om een redelijke zichtdiepte in de Kooikersplas te behouden c.q. verkrijgen zal de bezetting van met 
name bodembewerkende vis niet te hoog moeten zijn. 
Bij een redelijke zichtdiepte hebben waterplanten vrij goede ontwikkelingskamen. Ook kan de 
gemeente besluiten om waterplanten aan te planten. Dit kan het best gebeuren langs de delen van de 
plas met een flauw talud, omdat waterplanten daar het best groeien. Een dergelijk flauw talud kan ook 
kunstmatig verkregen worden door het plaatselijk weggraven van stroken grond. In de ondiepten 
kunnen waterplanten worden aangeplant. 
Voor de aanplant komenverschillende soorten in aanmerking. Belangrijk is echter dat planten worden 
gebruikt die in de directe omgeving van Houten worden aangetrofen ("gebiedseigen" planten, weke 
op plaatsen groeien waar de (bodem-)omstandigheden overeen komen met die van de oever waar 
aanplant plaatsvindt), omdat dit een betere kans op succes geeft. In ieder geval kan aan de aanplant 
van riet worden gedacht. 
De aanplant kan in de periode maart-april plaatsvinden, wanneer er geen vorstgevaar meer is. Een 
goedemethode is dezgn. zoden-aanplant, waarbij uitgestokenzoden (vanminimaal 15x15~30 cm i.v.m. 
worteldoorsnijdingen) worden gepoot. Bij het gebruik van dergelijke kleine zoden moeten 4 tot 5 
zoden per m2 worden gebruikt (Schippers, 1991). De zoden kunnen het beste in een van tevoren 
gegraven sleuf worden ingebracht. 
Voor een goed resultaat moet de aanplant tegen golfslag en vraat/loswoelen door karper worden 
beschermd. Hiertoe kunnen bossen rijshout of kleine naaldbomenvoor de aanplant worden geplaatst. 
Ook kunnen, zoals eerder genoemd, de ondiepe stukken van het water worden afgezet met gaas. 

Het vervoer van uitgegraven zoden moet met enige voorzichtigheid plaatsvinden om beschadigingen 
te beperken. Eventueel kunnen de planten voor het transport gemaaid worden. 
Om bij de aanplant de werkzaamheden te vergemakkelijken 
kunnen de werkzaamheden met een verlaagd waterpeil worden 
uitgevoerd (grond moet welverweekt zijn). In de eerste weken 
na de aanplant is een lage waterstand (enkeldiep) aan te raden. 
Belangrijk is dat de (gemaaide) stengelsvan de planten ten alle 
tijde boven water uitsteken, omdat ze anders vollopen met 
water en "stikken". 
Eventueel kunnen de geplaatste zoden gedurende de eerste 
maanden tegen golfslag beschermt worden door het plaatsen 
van bijv. bossen rijshout of kerstbomen v66r de aanplant. 
In de ondiepe oevemnes zuilen ook onderwaterplanten goede 
ontwikkelingsmogelijkheden krijgen. 



B. De singeis in het Imkelpsparlr en het Kooikerspark 

Uit de visstandbemonstering blijkt dat de visstand in de singels in het Imker- 
sparken het Kooikersparkvoor het grootste deel bestonduit kleinere (< 15 cm) r( witvis. Het hoge bedekkingspercentage (onder)waterplanten gedurende de 
zomermaanden maakt de singels dan ook geen optimaal leefgebied voor 
grotere (wit)vis. Grotere vis zal zich over het algemeen bij voorkeur ophouden 
in de meer open delen van een water. 
De witvisbezetting in de singels is momenteel hoog. De onderlinge voedselcon- 
currentie resulteert in een langzame groeisnelheid vanverschillende witvismor- 
ten. 

De belangrijkste roofvis in de singels is de snoek, hetgeen gezien het hoge bedekkingspercentage 
waterplanten niet verwonderlijk is. Naast snoek is een geringe hoeveelheid snoekbaars in de singels 
aangetroffen. Omdat de snoekbaars zich thuisvoelt in troebel en open water is het niet verwonderlijk 
dat van deze vissoort slechts weinig exemplaren in de (vrij heldere en zwaar begroeide) singels zijn 
aangetroffen. 
Dankzij het grote bestand aan waterplanten in de singels zijn ook de omstandigheden voor de 
plantenminnende vissoorten als ruisvoorn en zeelt gunstig. Beide vissoorten zijn dan ook in redelijke 
aantallen aangetroffen. Ook andere vissoorten hebben belang bij een redelijk waterplantenbestand. 
Waterplanten kunnen dienst doen als paaisubstraat en als opgroeigebied voor jonge vis. 
De singels d e n  in hun huidige vorm voor veel hengelaars een prima 
viswater zijn. De hoge bezetting met (kleine) witvis maakt het een 
aantrekkelijk water voor recreatieve hengelaars (waaronder veel jeugd). 
Daarnaast kan de meer gespecialiseerde hengelaar zich toespitsen op 
snoek, grotere brasem en karper. 
De gemeente kanzichvoor het toekomstigbeheer van de singelsrichten 
op het in stand houden danwel verbeteren van de huidige milieu- 
omstandigheden. 

1. Waterplantenbeheer 

Zoals reeds vermeld is een waterplantenbestand belangrijk voor een visstand. Een zeer hoog 
bedekkingspercentage waterplanten kan echter ook nadelige gevolgen voor vis hebben. Naast de 
zuurstof-producerende werking van waterplanten bij daglicht, nemen waterplanten in de nachtelijke 
uren weer zuurstof uit het water op. Vooral in de vroege ochtenduren kan dit in een water tot 
zuurstoftekorten leiden. In extreme gevallen kan in zwaar begroeide wateren zelfs vissterfte optreden. 
Om een dergelijke situatie in de Houtense singels te voorkomen moet worden gezorgd dat de wateren 
niet geheel met waterplanten dichtgroeien. Het jaarlijks in de nazomer maaien van de waterplanten, 
zoals dat nu gebeurt, is daartoe - met name wanneer het maaisel direkt uit het water wordt verwijderd 
- een goede manier. Ieder voorjaar echter groeien grote delen van het water weer geheel dicht met 
waterpest en hoornblad. 
De gemeente kan overwegen om in de singels een hoeveelheid graskarpers uit te zetten, om zodoende 
gedurende de zomermaanden de hoeveelheid waterplanten enigszins te beperken. Bij een niet te hoge 
bezetting kunnen de graskarpers een evenwichtsituatie tussen begroeid en onbegroeid water tot stand 
brengen, waar vrijwel alle vissoorten baat bij hebben. 
Eventueel kan een deel van de singels visdicht afgesloten worden (met een hekwerk), waarna een 
experimentele uitzetting van graskarper kan plaatsvinden om zodoende gedurende enkele jaren het 
effect van een uitzetting in de singels te bepalen. Om het gewenste effect te bereiken zal de uit te zetten 
hoeveelheid graskarper ongeveer 50 kg per hectare begroeid wáteroppemlak moeten bedragen. Bij 
een uitzetting moet gelet op de noodzakelijke aanwezigheid van diepere plaatsen, welke in de winter 
(bij ijsvorming) van belang zijn. 
Het uitzetten, verwijderen en vissen op graskarper is aan enkele wettelijke voorwaarden gebonden 
(hiervoor wordt verwezen naar de brochure "Graskarper en waterplantenbeheer"). 



2. Huidige waterdiepte bandhaven 

In de singels is over het algemeen een waterdiepte aangetroffen die voor (de overleving van) de huidige 
visstand toereikend is. Een afname van deze waterdiepte (o.a. door opeenhoping van jaarlijks 
afstervende waterplanten) kan echter met name gedurende de wintermaanden bij ijsvorming proble 
men voor de vis opleveren. 
Tijdens het visserijkundig onderzoek zijn reeds in enkele delen van de singels erg ondiepe plaatsen 
waargenomen. Te verwachten valt dat binnen enkele jaren het d.m.v. baggeren uitdiepen van deze 
plaatsen noodzakelijk is. 
Bij eventuele toekomstige baggerwerkzaamheden kan overwogen worden om plaatselijk diepere 
plekken (ca. 2 m diep) te graven. In deze diepere en minder begroeide delen van het water d e n  
vissoorten als brasem, karper en blankvoorn goed gedijen. Bovendien kan de vis zich tijdens strenge 
winters in deze diepere delen van het water terugtrekken. 

Vervolgens zal in de komende jaren door middel van een hengelvangstregistratie moeten worden 
nagegaan of de uitgevoerde beheersmaatregelen tot het gewenste resultaat hebben geleid. Eventueel 
kunnen de uitgevoerde beheersmaatregelen over drie tot vier jaar eveneens door een visserijkundig 
onderzoek worden geëvalueerd. Er kan dan worden bekeken of aanvullende maatregelen noodzake- 
lijk zijn. 

Aanbevolen wordt om voor de komende 5 jaar een beheersplan voor de Houtense gemeentewateren 
op te stellen. Hierin kunnen richtlijnen voor het te voeren beheer worden vastgelegd. De in dit rapport 
gepresenteerde gegevens met betrekking tot de visstand kunnen hiervoor - mede - als basis dienen. 
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BIJLAGE 1 

Tabel Indeling van de Nederiandse ondiepe, stiistaande wateren aan de hand van vlsgemeenschrrppp 
(Van der Spiegei, 1992) 

TYPE-KENMERKEN SNOEK-ZEELTIYPE OVERGANGSTYPE 1 OVERGANGSTYPE 2 BRASEM- 
SNOEKBAARSIYPE 

ONDIEP I ONDIEP I1 ONDIEP I11 ONDIEP IV 

Kenmerken visstand ruisvoorn, zeelt (en aal) blankvoom, baars, brasem, blankvoorn en brasem, pos en 
en sterke kolblei en in mindere baars (en karper en aai); &moekbdat3 (en karper 
snoekpopulatie voor mate rukoom en zeelt snoekpopulatie klein, en aal) 
een groot deel (en aai); snoeirpopulatie opkomende 
bestaande uit l-jarige vnl. uit mee jarige ar. snoekbaarspopulatie 
exemplaren (15-35 cm) (> 50 cm), veel l-jarige 

reeds in loop van zomer 
weggevreten 

snoek 
ruisvoorn 
zeelt 
baars 
blankvoorn 
kolblei 
brasem 
snoekbaars 
pos 
kawr 
aal + 

gemiddeid tot snel gemiddeld tot snel gemiddeld tot 

gemiddeld tot me1 
@rarmi) 

:z 
- snoekbaars 

3û- l0 kg/ha 
50-100 irg/ha 
nihil 

veel 

nihil 

veel 
maag - veel 

weinig 
matig - veel 

nihil 
weinig - m a g  

veel - grm - malig 

l 
I + + vissoorten aamex@ in grote aantallen + vissoorten aanwezig in kleinere aantallen 
I groeivolgens OVBnormen ** maximaal mogelij1.e Irarperbezetting zonder het watertype in doonicht aan te tasten 

? visbaettinggegcvens van baars kunnen sterk afwijken 
l 

l 



BIJLAGE 2 

Chemische - en fysische waarnemingen mllien-bemonstering gemeentewateren te Houten. 

Geleidbaarheid 
Temperatuur 
Zuurstof 
Zuurstofverzadiging 
Zichtdiepte 
pH 
ZBV 
ca2+ 

po4 
c1- 
F&+ 

eenheid gemeten waarde O W  

Kooikerspark 
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Op 9,10 en 11 februari 1994 is in opdracht van de gemeente Houten door de OVB een Mjkundig onderzoek uitgwoerd 
in degemeentemiteren te Houten. In het onderzoekzijn de Kooikersplas, de singeisin het Imkerspark (inclusief deImkersp188) 
en de singels in het Kooikerspark betrokken. Hierbij zijn de soortensamenstelling, de lengtsopbouw van de verschüiende 
vissoorten, de groei en de conditie van de gevangen vis bepaald. 
Devisstandbemonstering in de Kooikersplas werd uitgwoerd met een tweetal zegens van resp. 500 meter en 90 meter lengte, 
waarmee in totaal ongweer 80 % van het wateroppervlak is bevist. Twens is met behulp van een el&-raat de 
owemone afgewist. De singeis zijn b& met een tweetal zegens van r-. 130 meter en 75 meter lengte en het elektra- 
visapparaat. 
Tijdens de visstandbemonstering zijn in de gemeentewateren totaal 13 vissoorten gevangen. In de Kooikerspias werd een vrij 
eenzijdigevisstand aangetroffen, wekevoornamelijk bestond uit (grotere) karper en brasem. Opmerkelijkwas het ontbreken 
van enkele vissoorten en kieine vis in de vangst. 
Gesteld kan worden dat de Kooifrersplas uit het oogpunt van de recreatieve (veelal op witvis vissende) hengelaar weinig 
aantrekkelijk is. Door de aamez@heid van een flink aantal (grotere) karpers zal de aantrekkelijkheid van het water v m  
karpelvissen echter groot zijn 
Voor het toekomstig beheer zal degemeente m m  danwel als een water 
met een meer gevarieerdevisstand en begroeiing wil zien. Het toekomstig beheer van de Kooilensplas als karpemater zal zich 
moeten richten op het in stand houden van een redelijke kiqmlwetting. Ook kan getreefd worden naar een water van het 
:p. overgangstype 2, gekenmerkt door o.a een gevarieerde viacltand, een redelijke zichtdiepte en een matige tot redelijke 
ioweelheid waterplanten. Hiertoe kan de gemeente enerzijds de uitzet van verschillende Vissoorten ovenvegen. Anderzijds 
ranvia het (gedurende de zomermaanden) vemijderenvan debalken tussen de Kooikerspias en de singele in het Kooikerspark 
worden getracht om intrek van vis vanuit de singels te stimuleren. Ook kan de gemeente besluiten om waterplanten aan te 
>lanten. 
levisstand in de singels in het ïmkerspark en het Kooikerspark bestond voor het grootste deel uit Heinere (< 15 cm) witvis. 
l e  witvisbezetting in de singeis is momenteel hoog. De onderlinge voedselumcurrentie resulteert in een kmgame 
peimeiheid van verschiliende wiídsmorten. 
l e  belangrijkste r o o  in de singeis is de snoek. Desingele zulien in hun huidigevormvoor veel hengeiaan een primaviswater 
ijn. De hoge bezetting met (kieine) witvis maakt het een aantrekkelijk water voor recreatiwe hengelaars (waaronder veel 
eugd). Daarnaast kan de meer gespecialiiieede hengelaar zich toespitsen op snoek, grotere brasem en karper. 
l e  gemeente kan zich voor het toekomstig beheer van de singels richten op het in stand houden danwel verbeteren van de 
iuidige miiieu-omstandigheden. 
kmbevolen wordt om voor de komende 5 jaar een beheersplan voor de Houtense gemeentewateren op te steJlen. Hierin 
runnen richtlijnen voor het te voeren beheer worden vastgelegd. De in dit rapport gepresenteerde gegwem met betre%lring 
ot de visstand kunnen hiexvoor - mede - als basis dienen. 
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