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Viswerïng houdt vis buiten afgeviste laagveenplas 

Door de lozing van stikstof en fosfaat op 

het oppervlaktewater in het midden van de 

vorige eeuw, veranderde het heldere, weel

derig begroeide water in de Nederlandse 

laagveenplassen in een door blauwalgen 

gedomineerde kale woestenij. De afgelopen 

25 jaar is er veel aan de waterkwaliteit ver

beterd. Helaas keerde de hoge ecologische 

kwaliteit van de laagveenplassen in het 

algemeen niet meer terug. 

Een voorstudie door het OBN-Deskundigen-

team Laagveenwateren (Lamers et al., 

2001) wees uit dat de troebele situatie door 

grote hoeveelheden Brasem (Abramis 

brama L.) en Blankvoorn {Rutilus mtihs L.) 

in stand gehouden kon worden. Het verwij

deren van die overmaat aan vis zou het hel

dere water weer terug laten keren. 

In 2003 startte Waternet (toen nog Waterlei

dingbedrijf Amsterdam) meteen reeks 

experimenten met visstandbeheer in Terra 

Nova en de Loenderveensche Plas. Achter

eenvolgens werden plassen van 0.5, 85 en 

230 ha afgevist. Alle Brasem en Blankvoorn 

werd verwijderd; Snoek {Essox lucius L.) en 

Aal {Anguilla anguilla L.) werden teruggezet. 

In alle gevallen keerde het heldere water en 

de soortenrijke begroeiing met waterplan

ten weer terug (foto 1). 

Afvissen is niet genoeg 
Afvissen is één ding, voorkomen dat de vis 

weer terugkeert een ander. Eerdere experi

menten elders mislukten omdat de vis weer 

massaal terugkeerde, voordat de nieuwe 

situatie voldoende stabiel was (Lamers et 

al., 2001). Om dit te voorkomen was een 

viswering bij het inlaatpunt van de Loen

derveensche Plas noodzakelijk. Dat lijkt 

gemakkelijker dan het is: visweringen 

elders bleken vaak al na een paar maanden 

niet meer te functioneren. Een goede vis

wering moet aan een aantal tegenstrijdige 

eisen voldoen. Zorg voor voldoende water-

inlaat om een gebied van 350 ha op peil te 

houden, maar zorg dat er geen vis mee 

komt. Vooral de allerkleinsten, de broedjes 

kleiner dan 2 cm, moeten tegengehouden 

worden, want die komen met honderd

duizenden per jaar met de stroom mee 

binnen. 

Met visweringen bestaat natuurlijk al de 

nodige ervaring, vooral opgedaan bij inla

ten voor koelwater. Bekende technieken zijn 

een soort onderwaterschrikdraad bij de 

inlaat, een stroboscopisch licht of geluids

golven waar de vissen van terugschrikken. 

Allemaal weinig aantrekkelijke methoden, 

omdat ze kostbaar zijn en veel onderhoud 

vergen. En het grootste bezwaar is dat ze er 

vanuit gaan dat de vis wordt afgeschrikt en 

zelfstandig wegzwemt. En dat kunnen de 

broedjes niet, die drijven noodgedwongen 

met de stroom mee. 

De constructie 
Na veel gepuzzel op servetjes, bierviltjes en 

kladpapiertjes hebben wij samen met de 

rekenaars van Royal Haskoning een mecha

nische viswering ontworpen. Het systeem 

bestaat uit twee achter elkaar staande roos

ters van roestvrij staal vervaardigd uit sta

ven van icm dik. 

De beide roosters zijn door middel van 

handlieren gemakkelijk in of uit het water te 

takelen. Het ontwerp is eenvoudig, maar 

lastig te construeren. Een aantal gespeciali-

Foto 2. De roosters zijn schuin 

geplaatst om schoonmaken en 

takelen te vergemakkelijken 

(foto: Gerard Koopmans). 
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Foto 1. Helder water met een 
gevarieerde begroeiing na afvissen 
(foto: Cerard ter Heerdt). 

seerde bedrijven op het gebied van RVS-

laswerk, staalconstructie, waterbouw en 
zelfs een onderwaterlasbedrijf heeft de 

klus gezamenlijk geklaard. Improvisatie ter 

plaatse was hierbij het motto. Cruciaal 

punt was het hermetisch afsluiten van de 

gehele constructie onder water, zodat er 

geen doorvoer naast of langs de roosters 

kon plaatsvinden. 

De roosters zijn schuin geplaatst om 

schoonmaken en takelen te vergemakkelij

ken (foto 2). Onder normale omstandig

heden staat een rooster met een spieet-

afstand van 5 mm omlaag in het water, 

indien er water ingelaten moet worden. 

Dit rooster houd de meeste vis wel tegen. 

In het voorjaar, als er veel vis kleiner dan 

2 cm te verwachten is, laten we een roos

ter met een spleetafstand van ^ mm zak

ken vóór het 5 mm rooster. De wering is 

ruim tien keer zo breed als de inlaat en 

staat er daarom ook vóór. Het totaal 

oppervlak van de smalste spleten is groter 

dan dat van de inlaat. Een remmingswerk 

voorkomt aanvaringen door schepen. Het 

gebied is afgesloten voor het publiek, er is 

dus geen recreatievaart of sportvisserij. 

Viswering werirt 
Nu, na een halfjaar, lijkt het ontwerp goed 

te functioneren. De RVS staven zijn zeer 

robuust en bestand tegen vandalisme. De 

gladde staven groeien niet snel aan en de 

spleten slibben niet dicht. Schoonmaken 

blijkt eenvoudig, even met een bezem er 

langs en klaar. De inlaat wordt geenszins 

gehinderd en daarom kreeg de viswering 

de goedkeuring van het Hoogheemraad

schap Amstel Gooi en Vecht. 

Deze viswering kostte € 80.000. Dat lijkt 

een fors bedrag, en dat is het ook. Maar 

een goedkopere constructie zou meer 

onderhoud vergen en minder bedrijfszeker 

zijn. Het afvissen van de plassen kostte 

€ 250.000. De viswering voorkomt mas

sale vismigratie naar de plas. Het water 

zou dan weer snel troebel worden, en dan 

kunnen we weer van voren af aan begin

nen met afi/issen. De viswering verlost 

ons van die zorg en is dus een goede 

investering. Uiteraard zal er altijd vis bin

nenkomen, onder andere klevend aan de 

poten van watervogels. Het gaat daarbij 

echter om veel kleinere aantallen. We 

hopen dat de Brasem- en Blankvoornstand 

door de toenemende hoeveelheid water

planten en de ruim voorhanden Snoek en 

Aal laag zal blijven. Maar zeker is zeker, de 

viswering blijft daarom ook de komende 

jaren in werking. 
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