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Samenvatting
Op verzoek van Hengelsportfederatie Midden-Nederland is op 12 en 13
december 2007 door Sportvisserij Nederland een visserijkundig onderzoek
uitgevoerd in de Mookerplas te Mook. Vooral de zeer slechte vangsten van
sportvissers de laatste jaren en het ontbreken van visstandgegevens van
het water vormen de aanleiding voor het onderzoek.
Bij het onderzoek zijn de soortensamenstelling, de lengte-opbouw van de
verschillende vissoorten, de groei en de conditie van de gevangen vis
vastgelegd. De visstandbemonstering werd uitgevoerd met behulp van
zegen-, staand want- en elektrovisserij.
Tijdens de bemonstering van de Mookerplas zijn in totaal 8 vissoorten
gevangen. De vangst bestond qua aantallen vooral uit baars en
blankvoorn. Wat betreft gewicht bestond de vangst vooral uit baars,
brasem en snoek. Baars en snoek waren de voornaamste roofvissoorten.
Andere aangetroffen vissoorten waren alver, paling, snoekbaars en vetje.
De milieu-omstandigheden in de Mookerplas zijn redelijk. Vooral in de
‘westplas’ is er een gebrek aan onderwater- en oeverplanten. De
‘westplas’ kan het best worden getypeerd als het brasem-snoekbaars
ondiep viswatertype. De ‘oostplas’ als een water van het baars-blankvoorn
diep viswatertype.
De gevangen diversiteit was vrij laag. De biomassa was extreem laag,
slechts 2,3 kilogram per hectare, en 21 vissen per hectare. Dit wordt
waarschijnlijk veroorzaakt door het voedselarme water, aalscholverpredatie en het gebrek aan paai- en opgroeigebieden. Vanwege de slechte
vangsten wordt het water niet druk bevist. De bevisbaarheid van het
water, met name de ‘westplas’, is echter prima.
In het rapport worden aanbevelingen gedaan voor het toekomstig beheer
van het water. Aanbevolen wordt het areaal onderwater- en oeverplanten
proberen te vergroten. Ook is nader onderzoek naar de visstand in het
aangrenzende deel van de Maas gewenst.
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- Inleiding -

1

Inleiding
Op verzoek van Hengelsportfederatie Midden-Nederland is op 12 en 13
december 2007 door Sportvisserij Nederland een visserijkundig onderzoek
uitgevoerd in de Mookerplas te Mook.

Topografische ondergrond: © Topografische Dienst, Emmen

Figuur 1.1

Overzichtskaart Mookerplas te Mook.
De aanleiding voor het onderzoek zijn vooral de zeer slechte vangsten van
sportvissers de laatste jaren en het ontbreken van visstandgegevens van
de plas.
In hoofdstuk 2 wordt het water, de bevissing en het gevoerd beheer
beschreven. In hoofdstuk 3 wordt een uitleg gegeven over de
visstandtypering van de Nederlandse ondiepe en diepe stilstaande
wateren en over de draagkracht van een water. In hoofdstuk 4 wordt een
beschrijving gegeven van het uitgevoerde onderzoek naar de visstand en
de gegevensverwerking. In hoofdstuk 5 worden de resultaten van de
visstandbemonstering beschreven aan de hand van de soortsamenstelling,
de lengte-frequentieverdeling en de conditie van de aangetroffen
visstand. Tevens worden hier een biomassa berekening en KRWbeoordeling beschreven. Vanuit de bespreking worden knelpunten
© 2008 Sportvisserij Nederland /
Hengelsportfederatie Midden-Nederland

conceptversie

7

- Mookerplas te Mook-

geformuleerd in hoofdstuk 6. In hoofdstuk 7 worden op basis van de
gesignaleerde knelpunten aanbevelingen gedaan op het gebied van
visstandbeheer en/of inrichtingsmaatregelen.
Het rapport wordt besloten met relevante bijlagen en een profiel van de
aangetroffen vissoorten.

Een sportvisser langs de oevers van de Mookerplas.

© 2008 Sportvisserij Nederland /
Hengelsportfederatie Midden-Nederland
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2

Algemene gegevens

2.1

Gebiedsbeschrijving
De Mookerplas is gelegen nabij het plaatsje Plasmolen in de gemeente
Mook en Middelaar in de provincie Limburg. De plas bestaat uit twee
delen, hierna genoemd de ‘westplas’ en de ‘oostplas’.
Het water heeft een totaal oppervlak van ruim 96,5 hectare, verdeeld in
39,5 en 57 over respectievelijk de ‘westplas’ en de ‘oostplas’. De
oeverlengte van beide plassen bedraagt respectievelijk zes en vier
kilometer, totaal circa tien kilometer. De gemiddelde diepte van de
‘westplas’ bedraagt bij normaal peil circa drie tot vier meter. De grootste
diepte is ongeveer zeven meter. In de ‘oostplas’ is een aantal jaar geleden
zand en grind gewonnen. Deze plas is dan ook een flink dieper, met een
gemiddelde diepte van ongeveer tien meter, en een maximale diepte van
ongeveer 22 meter.
De bodem bestaat uit zand en grind. Plaatselijk bevindt zich op de bodem
een dunne modderlaag tot tien centimeter dik. De taludhelling is matig. In
de ‘oostplas’ is de taludhelling vlak bij de oever soms erg steil. Het
gemiddelde doorzicht van het water in de zomerperiode bedraagt één
meter of meer.
De oevers zijn grotendeels beschoeid. In de ‘westplas’ zijn grote delen
van de oevers verstevigd met grind uit de ‘oostplas’. Langs de beschoeide
delen is er weinig schuilgelegenheid voor vis. In de ‘westplas’ is een klein
deel van de oevers begroeid met riet en bomen. In de ‘oostplas’ is het
areaal rietoevers groter. Ook staan langs delen van de oevers bomen met
inhangende takken. Onderwaterplanten komen in de Mookerplas niet tot
nauwelijks voor.
Er staat weinig stroming in het water. De Mookerplas staat in open
verbinding met de Maas en het waterpeil fluctueert dan ook mee met de
rivier. Tijdens extreem hoge waterstanden in de Maas kan de open
verbinding via de Keersluis Mook worden gesloten. De Mookerplas wordt
vooral gevoed door rivierwater, en in mindere mate door kwel- en
regenwater.
Er vindt veel recreatie plaats op en langs de Mookerplas, in de vorm van
pleziervaart, kanovaart, zwemmers en wandelaars. In het noordoostelijke
deel van de ‘oostplas’ zijn twee zandstranden en een trailerhelling voor
recreanten aangelegd en in zowel de zuidwestelijk als de noordwestelijke
hoek van deze plas ligt een jachthaven. Aan de oostzijde van de ‘westplas’
ligt een grote camping. De Mookerplas heeft vanuit de provincie een
zwemwaterfunctie gekregen.

© 2008 Sportvisserij Nederland /
Hengelsportfederatie Midden-Nederland
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2.2

Visrecht en bevissing
De eigenaar van de Mookerplas is de Recreatiegemeenschap Veluwe
Holding (RGV). De volledige visrechten van de Mookerplas worden
gehuurd door de Hengelsportfederatie Midden-Nederland. Bij de federatie
zijn 100 hengelsportverenigingen aangesloten die gezamenlijk circa
37.000 leden tellen. De Mookerplas is opgenomen in de federatieve
vergunning, en uitsluitend te bevissen door sportvissers die zijn
aangesloten bij hengelsportverenigingen die behoren tot de
Hengelsportfederatie Midden-Nederland en de Federatie Zuid-West
Nederland. Nachtvissen in de Mookerplas is het gehele jaar toegestaan.
Vissen met twee hengels is toegestaan, ongeacht de aaskeuze. Het
gebruik van boten en/of andere vaartuigen is verboden (er mag dus niet
vanuit de boot gevist worden), evenals het gebruik van gekleurde maden
en voer, en het gebruik van tenten en bivvy’s. Het is verboden meer dan
één snoek of twee snoekbaarzen in bezit te hebben.

Figuur 1.2

Toegestane visoevers langs de Mookerplas.
Er wordt vooral op witvis (brasem en blankvoorn) gevist en in geringe
mate op roofvis (snoekbaars, baars en snoek) en karper. Over het
algemeen zijn de vangsten van witvis slecht, en er wordt dan ook door
sportvissers veel geklaagd. De conditie van de vis is redelijk, het formaat
echter veelal klein. Over de vangsten van andere vissoorten is weinig
bekend. Door sportvissers wordt geen vis meegenomen. De Mookerplas
wordt niet erg druk bevist. Op een gemiddelde zomerse werkdag wordt
het water naar schatting door drie tot vier sportvissers bevist, op een
gemiddelde zaterdag is dit naar schatting vijf tot tien sportvissers. Op
topdagen bevissen ongeveer 20 sportvissers het water.
De HSV ’t Mokse Broek organiseert circa zeven keer per jaar een wedstrijd
met gemiddeld tien tot 15 deelnemers.
De bereikbaarheid van het water is prima, zeker langs de ‘westplas’, waar
een dijk met openbare weg vlak langs het water loopt. Hierdoor kunnen
sportvissers hun auto circa tien tot 20 meter van de visplek parkeren. Ook
de bevisbaarheid van het water is goed. Er zijn ruim voldoende goede
visplekken aanwezig, wederom voornamelijk langs de ‘westplas’. Maar ook

© 2008 Sportvisserij Nederland /
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langs de ‘oostplas’ zijn voldoende goed bevisbare oeverdelen te vinden. In
de zomerperiode wordt de bevisbaarheid soms minder door hoog
opgaande oeverbegroeiing. Tevens wordt het ontbreken van een
aangepaste visplaats voor mindervalide sportvissers als een gemis
ervaren.

2.3

Gevoerd beheer
Het waterkwantiteits- en waterkwaliteitsbeheer van de Mookerplas is in
handen van Rijkswaterstaat, directie Limburg. De Mookerplas vormt een
deel van het rijkswater en waterlichaam Zandmaas. Er zijn in de
afgelopen jaren geen beheersmaatregelen uitgevoerd op de Mookerplas.
In 1996 heeft hengelsportvereniging ’t Mokse Broek een beheersplan voor
de Mookerplas opgesteld (’t Mokse Broek, 1996). In dit plan worden kort
inventarisatie gegevens gepresenteerd en worden enkele aanbevelingen
gedaan.
Enkele aanbevelingen zijn hengelvangstregistratie, het in kaart brengen
van de waterplanten en de visstand, de aanleg en onderhoud van
paaiplaatsen en de aanleg van een visplaats voor mindervaliden.

2.4

Waterkwaliteit
Er zijn vrij weinig gegevens over de waterkwaliteit van de Mookerplas
voorhanden. Onderstaand worden de voornaamste parameters (voor
zover gegevens aanwezig zijn) van belang voor de visstand besproken
(zie tabel 2.1) (meetpunt ligt in de ‘oostplas’).

Tabel 2.1

Jaartal
2003
2004
2005
2006
2007

Doorzicht, zuurgraad en zuurstofgehaltes in de Mookerplas in de
laatste vijf jaar (bron; Rijkswaterstaat, directie Limburg).
Doorzicht (cm)
> 100
> 100
> 100
> 100
> 100

Zuurgraad (pH)
6,5 – 8,9
7,3 – 8,9
7,0 – 8,7
7,2 – 8,8
7,5 – 8,6

Zuurstof (mg/l)
8,4 – 12,0
9,0 – 12,3
7,3 – 16,0
8,5 – 12,2

Het doorzicht in de Mookerplas is hoog, in het zomerhalfjaar gemiddeld
meer dan één meter. De zuurgraad en de zuurstofgehalten zijn prima en
leveren geen problemen op voor de visstand. Alle bovenstaande
parameters voldoen aan de normen voor ‘water voor karperachtigen’ en
de MTR-normen (Maximaal Toelaatbaar Risiconiveau).
De voedselrijkdom is in grote mate leidend voor de visstand van een
water. Onderstaand worden de voornaamste parameters besproken die de
voedselrijkdom van een water bepalen; totaal-stikstof en totaal-fosfaat.

© 2008 Sportvisserij Nederland /
Hengelsportfederatie Midden-Nederland
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Van het totaal stikstof gehalte in de Mookerplas zijn gegevens bekend tot
2003, na dit jaar wordt deze parameter niet meer bemonsterd (zie figuur
1.3). Hieruit blijkt een lichte stijging van de gehaltes aan totaal-stikstof,
wat verrassend is gezien de landelijk dalende trend. Of het totaal-stikstof
gehalte de laatste jaren verder is gestegen of niet is onbekend. Echter,
gezien de steeds strengere wetgeving op het gebied van waterkwaliteit en
lozingen, en de landelijk dalende trend, valt ook voor de Mookerplas een
daling te verwachten.

3,0

Totaal-stikstof in mg/l

2,5

2,0

1,5

1,0

0,5

0,0
1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003
Jaartal

Figuur 1.3

Verloop van het totaal-stikstof gehalte in mg/l in de Mookerplas
(bron; Waterschap Peel en Maasvallei).
Omdat er geen totaal-fosfaat gegevens van de Mookerplas zijn, is
gekeken naar het verloop van de totaal-fosfaat gehalten in de Maas over
een langere periode. Het meetstation in de Maas bij Eijsden is het meest
nabij gelegen meetpunt met een complete meetreeks van de laatste 30
jaar. Uit figuur 1.4 blijkt een significante afname van het totaal-fosfaat
gehalte in de Maas. Deze trend lijkt zich ook in de komende jaren nog
voort te zetten. Te verwachten valt dat eenzelfde afname in de
Mookerplas heeft plaatsgevonden en nog plaatsvindt. Daarbij komt nog
dat door de grote diepte in de ‘oostplas’ totaal-fosfaat gebonden in de
vorm van slib of dood plankton de diepte inzakt en niet meer beschikbaar
is in de waterkolom. Diepe plassen werken dus vaak als een bezinkput
voor voedingsstoffen en zorgen voor een extra afname van totaal-fosfaat.
Uitgaande van bovenstaande gegevens kan dus worden gesteld dat de
Mookerplas waarschijnlijk erg voedselarm is.

© 2008 Sportvisserij Nederland /
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Figuur 1.4

Verloop van het totaal-fosfaat gehalte in mg/l in de Maas bij
Eijsden (stroomopwaarts Mookerplas) (bron; www.waterbase.nl).
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3

Viswatertypering en draagkracht

3.1

Typering van de Mookerplas
De inrichting van een water bepaalt in sterke mate welke visstand zich er
uiteindelijk kan ontwikkelen. De aanwezigheid van waterplanten is hierbij
een belangrijke sturende factor. Waterplanten vervullen in meerdere
opzichten een belangrijke functie voor de aanwezige visstand. De
volgende typen waterplanten kunnen worden onderscheiden:
• bovenwaterplanten (emerse waterplanten, o.a. riet, lisdodde)
• onderwaterplanten (submerse waterplanten, o.a. waterpest, hoornblad)
• drijfbladplanten (o.a. gele plomp, waterlelie)
Veel vissoorten gebruiken in het voorjaar de (resten van) waterplanten
om de eieren op af te zetten. Het zijn vooral de boven- en onderwaterplanten die hiervoor het meest worden benut. De planten bieden de vis
daarnaast bescherming tegen predatoren (roofvis, visetende vogels) en
beschutting tegen stroming. Vooral voor jonge vis is deze beschutting erg
belangrijk. Op en tussen de planten bevinden zich bovendien tal van
organismen die een belangrijke voedselbron vormen voor vis.
In een natuurlijke situatie is een geleidelijke overgang van land naar
water te zien, waarbij oevervegetatie overgaat in bovenwaterplanten,
gevolgd door drijfbladplanten en vervolgens onderwaterplanten. De
taludhelling en het doorzicht van het water bepalen hierbij de
groeimogelijkheden. Omdat waterplanten voor hun groei zonlicht nodig
hebben, zijn de groeimogelijkheden in ondiep en helder water beduidend
beter dan in diep en/of troebel water. Onderwaterplanten zijn in de regel
indicatief voor helder water.
Een water met een rijk waterplantenbestand kan ruimte bieden aan veel
verschillende vissoorten, waaronder plantenminnende vissoorten als
ruisvoorn en zeelt. In een troebel, plantenarm water zal zich over het
algemeen een soortenarme visstand ophouden, met waarschijnlijk brasem
als meest voorkomende vissoort. De verschillende typen wateren,
variërend van helder en begroeid tot troebel en onbegroeid, zijn door
Sportvisserij Nederland onderverdeeld in “viswatertypen” (Zoetemeyer &
Lucas, 2007; zie ook de figuren op de volgende pagina’s), voor zowel de
ondiepe als de diepe1 wateren:
Ondiepe wateren;
•
het baars-blankvoorn type,
•
het ruisvoorn-snoek type,
•
het snoek-blankvoorn type,
•
het blankvoorn-brasem type,
•
en het brasem-snoekbaars type.

Diepe wateren;
• het baars-blankvoorn type,
• het blankvoorn-brasem type,
• en het brasem snoekbaars type.

1

Een water wordt tot de diepe wateren gerekend indien er in de
zomerperiode temperatuurgelaagdheid of –stratificatie optreedt.
© 2008 Sportvisserij Nederland /
Hengelsportfederatie Midden-Nederland
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De verschillende viswatertypen van het ondiepe, stilstaande water.

Baarsblankvoorn
viswatertype

Ruisvoornsnoek
viswatertype

Snoekblankvoorn
viswatertype

Blankvoornbrasem
viswatertype

Brasemsnoekbaars
viswatertype

© 2008 Sportvisserij Nederland /
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De verschillende viswatertypen van het diepe, stilstaande water.

Baars-blankvoorn
viswatertype

Blankvoorn-brasem
viswatertype

Brasem-snoekbaars
viswatertype

© 2008 Sportvisserij Nederland /
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Tijdens het veldbezoek in de zomer (en tijdens de visstandbemonstering)
zijn in de Mookerplas door Sportvisserij Nederland waarnemingen op het
gebied van doorzicht en waterplanten gedaan (zie onderstaande tabel).
Deze waarnemingen zijn van belang voor het bepalen van het
viswatertypering.
Tabel 3.1

Waarnemingen veldbezoek zomer 2007.

Westplas
doorzicht
kleur water
geur water
bedekking
waterplanten

ca. 50 cm
bruinig
neutraal
totaal ca. 2-3 %

groenalgen
blauwalgen

bovenwater 1-2 %
drijfblad <1 %
onderwater <1 %
geen
geen

Oostplas
doorzicht
kleur water
geur water
bedekking
waterplanten

groenalgen
blauwalgen

+ 3 meter
helder
neutraal
totaal ongeveer 15 %
bovenwater ca 2 %
drijfblad <1 %
onderwater 10 - 15%
geen
geen

Tijdens de visstandbemonstering en het veldbezoek was het water van de
‘westplas’ vrij troebel (doorzicht circa 50 centimeter tijdens het
veldbezoek, tijdens de visstandbemonstering iets meer). Nabij de
keersluis is het water het meest troebel. Naarmate men zich verder van
de keersluis begeeft, wordt het water langzaam minder troebel. Aangezien
het water een bruinige kleur heeft en geen groenige kleur (zoals te
verwachten valt bij een algenbloei), wordt het troebele water
waarschijnlijk veroorzaakt door opwerveling van slib/zwevend stof.
Mogelijke oorzaken hiervoor zijn de waterbeweging door de zuiging van
de scheepvaart op de Maas, pleziervaart en windwerking. Het redelijk lage
doorzicht resulteert in matige leefmogelijkheden voor onderwaterplanten.
Tijdens het veldbezoek is dit wel gebleken; er zijn vrijwel geen
onderwaterplanten (zoals waterpest, fonteinkruiden, enz.) aangetroffen.
Ook drijfblad- (gele plomp, waterlelie) en oevervegetatie (riet, lisdodde,
enz.) is in vrijwel niet aangetroffen. Naast het doorzicht is vooral de
waterbodem hier debet aan. Langs een groot deel van de oevers is een
dikke laag grind aangebracht. De mogelijkheden voor waterplanten om te
ontkiemen en te wortelen zijn hierdoor vrijwel niet bestaand.
De ‘westplas’ wordt qua milieukenmerken getypeerd als het zogenaamde
brasem-snoekbaars ondiep viswatertype. Dit viswatertype wordt
gekenmerkt door het (vrijwel) ontbreken van waterplanten en een
doorzicht rond de 40 centimeter. Kenmerkende vissoorten van dit
watertype zijn brasem en de snoekbaars.

© 2008 Sportvisserij Nederland /
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De huidige situatie van de
‘westplas’: het brasemsnoekbaars ondiep viswatertype

Tijdens de visstandbemonstering en het veldbezoek was het water van de
‘oostplas’ erg helder (doorzicht circa twee tot vier meter). Algenbloei is
tijdens het veldbezoek niet waargenomen. De bedekking aan
onderwaterplanten is vrij hoog, tot circa vier meter diepte. Het water had
een neutrale geur.
De ‘oostplas’ wordt qua milieukenmerken getypeerd als het zogenaamde
baars-blankvoorn diep viswatertype. Dit viswatertype wordt
gekenmerkt door een relatief hoge bedekking van waterplanten (> 15 %)
en een gemiddelde zichtdiepte van meer dan drie meter. Kenmerkende en
meest voorkomende vissoorten van dit watertype zijn baars en
blankvoorn. Begeleidende vissoorten zijn plantenminnende soorten zoals
snoek, ruisvoorn en aal, maar ook snoekbaars en brasem komen in kleine
hoeveelheden voor. Baars is de belangrijkste roofvis.

De huidige situatie van de
‘oostplas’: het baars-blankvoorn
diep viswatertype

3.2

Draagkracht van de Mookerplas
Onder de draagkracht van een watertype wordt verstaan de maximale
hoeveelheid vis (uitgedrukt in kilogrammen per hectare) die afhankelijk
van de heersende milieuomstandigheden (bodemsamenstelling,
voedselrijkdom, zichtdiepte, diepteverloop, waterplanten) bij een goede
conditie van de kenmerkende vissoorten in dat watertype kan
voorkomen.
In een water van het brasem-snoekbaars ondiep viswatertype is de
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draagkracht ongeveer 450 tot 800 kilogram vis per hectare, waarbij de
spreiding in draagkracht afhankelijk is van de voedselrijkdom van het
water (vooral het gevolg van de bodemsoort (grind, zand, klei of veen)).
In de ‘westplas’ lijkt de voedselrijkdom erg laag. Er treedt geen algenbloei
op in de zomer en de bodem bestaat voor een groot deel uit grind. De
verwachting is dat de draagkracht, bij een goede waterkwaliteit en
inrichting van het water voor vis, rond de 300 tot 400 kilogram vis per
hectare zal liggen.
In een water van het baars-blankvoorn diep viswatertype is de
draagkracht ongeveer 150 tot 400 kilogram vis per hectare, waarbij de
spreiding in draagkracht afhankelijk is van de voedselrijkdom van het
water (vooral het gevolg van de bodemsoort (grind, zand, klei of veen))
en de verhouding diep/ondiep water (hoe meer ondiep water, hoe groter
de visstand). In de ‘oostplas’ lijkt de voedselrijkdom erg laag. Het water is
erg helder, en het areaal ondiep, begroeid water is vrij gering. De
verwachting is dat de draagkracht, bij een goede waterkwaliteit en
inrichting van het water voor vis, rond de 100 tot 200 kilogram vis per
hectare zal liggen
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4
4.1

Uitvoering van het visserijkundig
onderzoek

Visstandbemonstering
Tijdens de visstandbemonstering is een deel van de Mookerplas, onder
verantwoordelijkheid van Sportvisserij Nederland, door Visserijbedrijf
Kalkman en Van Wijk met een zegen bevist. Met de zegen, van 550 meter
lengte en een hoogte van zes meter, zijn in totaal vijf trekken uitgevoerd.
Tevens zijn, door medewerkers van Sportvisserij Nederland met een
elektro-visapparaat met een vermogen van vijf kW, delen van de oevers
afgevist. Verder is in het diepe deel van de plas met vijf perken staand
want van 100 meter lengte en een maaswijdte van 110 mm gevist. De
gevangen vis is overgebracht in teilen en naar de verwerkingsplaats
gebracht.

Topografische ondergrond: © Topografische Dienst, Emmen

Figuur 1.5

Overzichtskaart uitgevoerde visserijen in de Mookerplas.
Met de zegen is 11,9 hectare water bevist. Met het elektro-visapparaat is
circa 3500 meter van de oeverlengte bevist. Met staand want is 500
meter water bevist, variërend in diepte van vier tot 20 meter.
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Sportvissers langs de
oevers van de
Mookerplas; de bereiken bevisbaarheid van het
water is prima.

Het resultaat van de bevissing
van een oevertraject met het
elektro-visapparaat; één klein
snoekje en enkele baarsjes.

Voor de recreatie zijn
goede mogelijkheden
langs de Mookerplas,
zoals een grote camping
en twee jachthavens.
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4.2

Visonderzoek en gegevensverwerking
Alle gevangen vis werd kort voor het visserijkundig 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.
De gegevens zijn ingevoerd in het computerprogramma Piscaria. Piscaria
is de landelijke databank van de STOWA en Sportvisserij Nederland,
waarin diverse onderzoeksbureaus, waterbeheerders en hengelsportorganisaties visserijgegevens invoeren. De databank wordt beheerd door
Sportvisserij Nederland en is gekoppeld aan internationale netwerken.
Voor meer informatie zie: www.piscaria.nl. Het programma Piscaria
berekent vervolgens tabellen, aandeelgrafieken, lengtefrequentieverdelingen en conditiegrafieken volgens de door STOWA vastgestelde
standaarden, welke aansluiten bij de Kaderrichtlijn water.
Tabellen
In tabel 5.1 wordt per vissoort de gevangen aantallen en de biomassa
(gewicht) vermeld. De biomassa is bepaald aan de hand van een voor
Nederland algemeen geldende lengte-gewichtsrelatie (Klein Breteler & de
Laak, 2003). Van iedere vissoort is ook het berekende minimum en
maximum gewicht vermeld. Van de voor de hengelsport belangrijke
vissoorten (brasem, snoekbaars en snoek) zijn de gewogen (in het veld
bepaalde) maximum gewichten vermeld. In de tabel zijn ook de
minimum- en maximum lengtes van de gevangen vissen vermeld en ook
het totaal aantal gevangen vissen en het berekende vangstgewicht.
Aandeelgrafieken
Het aandeel van de vissoort in de aantallen en in gewicht is in twee
grafieken weergegeven. In de aantalsaandeelgrafiek wordt het aantal
gevangen vissen op 100% gesteld en wordt het aandeel op aantalbasis
van elke vissoort berekend. In de vangstaandeelgrafiek wordt het
vangstgewicht op 100% gesteld en wordt het aandeel op gewichtsbasis
van elke vissoort hierin vermeld. Voor de overzichtelijkheid zijn de
vissoorten, waarvan kleine hoeveelheden zijn gevangen, samengevoegd
onder Overig.
Lengtefrequentiegrafiek
Van de meest belangrijke vissoorten zijn lengte-frequentiegrafieken
weergegeven in Hoofdstuk 5. Per centimeterklasse (X-as) worden de
gevangen aantallen (Y-as) weergegeven.
Conditie
Van de belangrijkste gevangen vissoorten zijn de lengte en het individuele
gewicht bepaald, zodat de conditie van een vis kan 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 (voormalige) OVB empirisch bepaald aan de hand van
talrijke metingen van lengte en gewicht van vissen uit een reeks van
wateren (Klein Breteler & de Laak, 2003). Wanneer de conditiefactor
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kleiner is dan 0,9 is de conditie van de vis onvoldoende. Ligt de
conditiefactor tussen de 0,9 en 1,1 dan is de conditie voldoende. Is de
conditiefactor groter dan 1,1 dan is de conditie goed.
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5

Resultaten visserijkundig onderzoek

5.1

Soortensamenstelling
Tijdens de bemonstering van de Mookerplas zijn in totaal 8 vissoorten
gevangen (voor meer informatie over deze vissoorten zie Bijlage II). Er
zijn 157 exemplaren gevangen, met een totaal gewicht van ongeveer 24,7
kilo. In de onderstaande tabellen zijn van de gevangen vissoorten het
aantal, gewicht en de lengte weergegeven.

Tabel 5.1

Globaal overzicht van de gevangen vissoorten in de Mookerplas.

Vissoort

Aantal

Min.
lengte
(cm)

Max.
lengte
(cm)

3
96
3
38
7
2
6
2

5
7
49
3
63
59
31
4

7
46
55
18
73
60
70
4

Alver
Baars
Brasem
Blankvoorn
Aal/Paling
Snoekbaars
Snoek
Vetje

Totaal

Alver
Baars
Brasem
Blankvoorn
Aal/Paling
Snoekbaars
Vetje

< 0,1
6,3
5,1
0,4
4,1
3,8
5
< 0,1

157

Tabel 5.2

Soort
Naam

Min.
Hoeveelheid Gewicht
(in kg)
(g)
1
3
1350
<1
468
1840
180
<1

Max.
gewicht
(g)
2
1547
1923
65
861
2073
2580
<1

24,7

Totaal overzicht van de gevangen vissoorten per lengteklasse in
de Mookerplas.

Grens 0+ Totaal
0+
>0+-15
16-25
26-40
>=41
Gewicht Aantal Gewicht Aantal Gewicht Aantal Gewicht Aantal Gewicht Aantal Gewicht Aantal
8
8
8
8
4
14
3

0
6,3
5,1
0,4
4,1
3,8
0

3
96
3
38
7
2
2

5

6

Totaal

24,7

157

3
60

0,2

28

0,2

1

0,1

19

0,1

16

0,2

3

0
0-15

Snoek

0
0,3

5

2,8
5,1

2
3

4,1
3,8

7
2

2

16-35
0,4

2,9

36-44
2

0,7

45-54
2

>=55
3,9

2

De vangst bestond qua aantallen voornamelijk uit baars en blankvoorn
(respectievelijk 61% en 24% van het totaal aantal gevangen exemplaren,
zie onderstaande linkergrafiek). Ook qua gewicht bestond de vangst voor
het grootste deel uit baars, gevolgd door brasem en snoek (respectievelijk
29%, 21% en 20% van het totale vangstgewicht, zie rechtergrafiek).
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RELATIEF AANTALS-AANDEEL IN DE VANGST

RELATIEF GEWICHTS-AANDEEL IN DE VANGS

MO O KERPLAS, 12 EN 13 DECEMBER 2007

MO O KERPLAS, 12 EN 13 DECEMBER 2007

Snoekbaars
15%

Overigen
15%

Baars
25%

Overigen
2%

Baars
61%

Aal/Paling
17%

Blankvoorn
24%

Brasem
21%

Snoek
20%

5.2

Lengte-frequentie en conditie
Van de belangrijkste vissoorten is de lengte-frequentie en de conditie in
grafieken weergegeven. De grafieken zijn hieronder per vissoort
toegelicht.
Baars
In totaal zijn 96 baarzen gevangen met een lengte die varieerde van
zeven tot 46 centimeter. De conditie van de gevangen baarzen was
voldoende.

Project

: Mookerplas te Plasmolen

Project

LF diagram voor Baars

50

: Mookerplas te Plasmolen

Conditiediagram voor Baars
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Blankvoorn
In totaal zijn 38 blankvoorns gevangen met een lengte die varieerde van
drie tot 18 centimeter. De conditie van de gevangen blankvoorns was
matig tot voldoende.
Project

: Mookerplas te Plasmolen

Project

LF diagram voor Blankvoorn

: Mookerplas te Plasmolen

Conditiediagram voor Blankvoorn
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Paling
In totaal zijn zeven alen of palingen gevangen met een lengte die
varieerde van 63 tot 73 centimeter. De conditie van de gevangen palingen
was goed.
Project

: Mookerplas te Plasmolen

Project

LF diagram voor Aal/Paling

: Mookerplas te Plasmolen

Conditiediagram voor Aal/Paling
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Snoek
In totaal zijn zes snoeken gevangen met een lengte die varieerde van 31
tot 70 centimeter. De conditie van de gevangen snoeken was voldoende.
Project

: Mookerplas te Plasmolen

Project

LF diagram voor Snoek

: Mookerplas te Plasmolen

Conditiediagram voor Snoek
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Brasem
In totaal zijn drie brasems gevangen met een lengte die varieerde van 49
tot 55 centimeter. De conditie van de gevangen brasems was voldoende.
Project

: Mookerplas te Plasmolen

Project

LF diagram voor Brasem

: Mookerplas te Plasmolen

Conditiediagram voor Brasem
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Verder zijn nog drie alvers (variërend in lengte van vijf tot zeven
centimeter), twee snoekbaarzen (59 en 60 centimeter) en twee vetjes
(beiden vier centimeter) gevangen.

5.3

Biomassa en KRW-beoordeling
Biomassa-schatting
Op basis van de gegevens die zijn verkregen tijdens de
visstandbemonstering, met behulp van de Bevist-Oppervlak-Methode
(BOM) zoals beschreven in het Handboek Visstandbemonstering (Stowa,
2003), is een schatting gemaakt van de biomassa in de Mookerplas. De
berekeningen zijn uitgevoerd in het computerprogramma Piscaria.
Volgens de Stowa-methodiek bedraagt het minimaal te bevissen
oppervlak met de zegen in een meervormig water tot 100 ha (zoals de
Mookerplas) 10 tot 35 % van het totale wateroppervlak. De minimaal te
bevissen oeverlengte met het elektro-visapparaat bedraagt 10 tot 20 %
van de totale oeverlengte.
In de Mookerplas is ruim 12 % van het wateroppervlak met de zegen
bevist en 35% van de totale oeverlengte met het elektro-visapparaat.
Hiermee is ruimschoots voldaan aan de richtlijnen van het STOWA
Handboek Visstandbemonstering.
In de biomassa berekening zijn de vangsten gedaan met het staand want
niet meegerekend. Staand want wordt in het STOWA Handboek niet als
‘standaardbemonsteringsmethode’ aangemerkt, waardoor biomassa
berekeningen volgens de BOM-methode niet mogelijk zijn.
Resultaten
In de Mookerplas is een zeer arme visstand aangetroffen met een
biomassa van 2,3 kilogram vis per hectare, en 21 vissen per hectare. In
de onderstaande tabel is per vissoort een schatting van de kilogrammen
en aantallen vis per hectare weergegeven.

© 2008 Sportvisserij Nederland /
Hengelsportfederatie Midden-Nederland

28

90

- Resultaten visserijkundig onderzoek -

Tabel 5.3

Soort
Naam

Schatting van de kilogrammen en aantallen per hectare en per
lengteklasse in de Mookerplas.
Grens 0+ Totaal
cm
kg/ha

n/ha

Alver
Baars
Brasem
Blankvoorn
Aal/Paling
Snoekbaars
Vetje

8
8
8
8
4
14
3

0
0,3
0,5
0
0,6
0,4
0

0
13
0
6
1
0
0

Snoek

15

0,5

1

2,3

21

0+
kg/ha

n/ha

>0+-15
kg/ha

n/ha

16-25
kg/ha

n/ha

0
0

0
9

0

4

0

0

0

3

0

2

0

0

0 - 15

Totaal

0

0

16 - 35
0

0

36 - 44
0,1

26-40
kg/ha

n/ha

45 - 54
0

>=41
kg/ha

n/ha

0,2
0,5

0
0

0,6
0,4

1
0

55 <=
0,4

0

0= < 0,05 kg/ha; 0 = < 0,5 n(stuks)/ha

KRW-beoordeling
De Europese Kaderrichtlijn Water (KRW) is in 2000 van kracht geworden
en maakt het mogelijk om de waterverontreiniging in Europa
internationaal aan te pakken. In 2015 moeten alle wateren in de
zogenaamde ‘goede toestand’ verkeren. Hiertoe zijn per watertype
referenties opgesteld voor zowel de chemische, als biologische doelen,
waaronder de visstand.
De Mookerplas is volgens de KRW onderdeel van het waterlichaam
Zandmaas, en behoort daardoor tot het watertype R07 (beschrijving;
langzaam stromende rivier/nevengeul op zand). Indien de visstand van de
Mookerplas is vergeleken met de natuurlijke referentie visstand van het
watertype R07, blijkt hieruit dat de huidige toestand van de Mookerplas
als slecht (eindwaarde = 0,06) wordt beoordeeld.
Tabel 5.4

KRW-beoordeling van de Mookerplas als watertype R07.

Indicator
1
2
3
4
5
6

Aantal inheemse diadrome soorten
Aantal inheemse rheofiele soorten
Aantal inheemse limnofiele soorten
Relatieve abundantie rheofiele soorten
Relatieve abundantie limnofiele soorten
Relatieve abundantie karakteristieke 0+ rheofiel

Beoordeling toestand: Slecht

Waarde

Score

Factor

Eqr

2
0
1
0
0
0

0,1
0,1
0,3
0
0
0

0,11
0,11
0,11
0,17
0,17
0,33

0,011
0,011
0,033
0
0
0

Eindwaarde

0,06

Klassenverdeling eindwaarden; 0 – < 0,2 = slecht,0,2 - < 0,4 = ontoereikend, 0,4 - < 0,6 = matig, 0,6 – 1 =
goed.

De Mookerplas (hoewel in open verbinding) is geen stromend onderdeel
van de Maas, en ook geen nevengeul. Het heeft alle karakteristieken van
een diep meer. Het toekennen van het watertype R07 aan de Mookerplas
is derhalve onterecht en niet realistisch. Dit blijkt uit de oa. zeer lage
eindwaarde van de KRW-beoordeling als type R07. Beter zou zijn de
Mookerplas te typeren als watertype M19 (beschrijving: diepe meren;
open verbinding met rivier) of watertype M20 ( beschrijving: matig grote
diepe gebufferde meren). Indien een KRW-beoordeling wordt uitgevoerd
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van de Mookerplas als watertype M20 (er zijn nog geen maatlatten
beschikbaar voor watertype M19), dan wordt de huidige toestand van de
plas beoordeeld als matig (eindwaarde = 0,44).

5.4

Aanvullende visstandgegevens
In de jaren ’70 van de vorige eeuw zijn enkele kleinschalige
visuitzettingen gedaan (’t Mokse Broek, 1996);
- 30 kg kleine karper in 1976;
- 60 kg éénzomerse karper 1976;
- 2000 stuks voorjaarssnoek in 1977;
- 700 stuks snoekbaars van 80 g. in 1977.
In het beheerplan (’t Mokse Broek, 1996) wordt aangegeven dat de
visstand in de jaren ’80 van de vorige eeuw slecht groeide. Er was te veel
witvis en te weinig roofvis. Dit had waarschijnlijk meerdere oorzaken zoals
veel te weinig waterplantengroei door de te grote diepte. In een enquête
gehouden in 1995 gaven hengelaars aan dat de vangsten tijdens een
gemiddelde hengeldag matig tot slecht waren. Er was te weinig vis en ook
te weinig grote vis te vangen.
Door HSV ’t Mokse Broek zijn de laatste jaren de resultaten van de
viswedstrijden die zijn gevist in de Mookerplas bijgehouden ( zie bijlage
II). Hieruit blijkt dat de vangsten vrij slecht zijn. Het gemiddelde gewicht
tijdens de wedstrijden bedroeg vaak niet meer dan één kilogram. De
wedstrijden werden vaak gewonnen door de vangst van enkele grote
vissen (brasems), terwijl een groot deel van de deelnemers niets ving (
25% in 2006 en zelfs 52% en 65% in respectievelijk 2005 en 2007).
Helaas zijn er geen gegevens van eerdere jaren beschikbaar zodat een
vergelijking van de vangsten in de tijd niet mogelijk is.
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6

Bespreking en knelpunten

6.1

Bespreking
Soorten
Tijdens de visstandbemonstering in de Mookerplas zijn acht vissoorten
gevangen. De soortdiversiteit is daarmee laag. De meeste soorten
behoren tot de hoofdgroep eurytope vissoorten (geen voorkeur voor
planten of stroming). Dit betreft de soorten baars, brasem, blankvoorn,
aal en snoekbaars. Tot de groep limnofiele vissoorten (soorten die
behoren tot het plantenrijke milieu met stilstaand water) behoren snoek
en vetje. De alver is de enige aangetroffen rheofiele vissoort (voorkeur
voor stromend water).
Aantallen en gewicht
Baars (96 stuks, 61%) en blankvoorn (38 stuks, 24%) zijn de meest
voorkomende vissoorten qua aantallen.
Het vangstgewicht bestond voornamelijk uit baars (25%), op de voet
gevolgd door brasem (21%), snoek (20%), aal (17%) en snoekbaars
(15%). Het aandeel eurytope vissoorten in de biomassa is hierdoor erg
hoog (ca. 80%).
Conditie
De conditie van de gevangen vissoorten was over het algemeen
voldoende. Alleen de conditie van de blankvoorn was matig tot voldoende.
De conditie van de paling was goed.
Witvis
Er is erg weinig witvis gevangen, slechts drie grote brasems en 38 kleine
blankvoorntjes, samen goed voor 5,5 kilogram vis, ongeveer 23% van het
totale vangstgewicht. Andere witvissoorten zoals ruisvoorn en kolblei zijn
helemaal niet gevangen. Ook tijdens de viswedstrijden van de afgelopen
jaren (zie bijlage II) waarbij op witvis gevist wordt, zijn de vangsten
slecht. Vrijwel alle blankvoorns (en kleine baarzen <15 cm) zijn met het
elektro-visapparaat in de oeverzone gevangen. Alle in de oeverzone
gevangen vis hield zich op nabij of tussen water- en oevervegetatie, zoals
rietkragen.
Predatoren
De belangrijkste predatoren in de Mookerplas zijn baars groter dan ca. 15
centimeter met een gewichtsaandeel in de vangst van 23,5% (acht stuks)
en de snoek (gewichtsaandeel 20%, zes stuks).
Vanaf circa 15 centimeter lengte worden baarzen piscivoor (visetend) en
dus belangrijk als roofvis. In de Mookerplas zijn deze piscivore baarzen
vrijwel uitsluitend gevangen in het open water met de zegen en staand
want. Dit in tegenstelling tot de snoek die (op één exemplaar na)
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uitsluitend in de oeverzone is gevangen met het elektro-visapparaat.
Van de snoek zijn vooral éénjarige (1+ jaarklasse) exemplaren gevangen
(vier stuk, lengte tussen 30 en 40 centimeter) in de oeverzone van de
‘oostplas’. 0+ snoekjes ontbreken geheel in de vangst. Exemplaren groter
dan 40 centimeter zijn slecht vertegenwoordigd (twee stuks, beiden
gevangen in de ‘westplas’). Oevervegetatie (met name riet) is een
belangrijke factor in het voorkomen van jonge snoeken (0+ en 1+
jaarklasse). Tussen de begroeiing vinden de jonge exemplaren schuilgelegenheid tegen wegvraat door grotere soortgenoten en aalscholvers.
Snoeken van 3 en 4 groeiseizoenen worden minder afhankelijk van de
vegetatie en verplaatsen zich naar het open water. Het geringe areaal
water- en oeverplanten in de ‘westplas’ is voor een deel de oorzaak van
het ontbreken van jonge snoekjes in dit deel van de Mookerplas. Het
ontbreken van voldoende prooivis in de gehele Mookerplas vormt de
voornaamste oorzaak van de slechte snoekstand.
Ook de snoekbaars (gewichtsaandeel 15%, twee stuks) is een belangrijke
predator. Net als de baars is deze vissoort uitsluitend in het open water
gevangen. Tijdens het visserijkundig onderzoek zijn slechts twee
snoekbaarzen gevangen, ondanks dat het leefmilieu voor de snoekbaars
gunstig lijkt. Het relatief troebele en matig diepe water van de ‘westplas’
is voor de snoekbaars prima geschikt. Ondanks het heldere water
(snoekbaars is erg lichtschuw) van de ‘oostplas’ is ook deze plas vanwege
de grote diepte geschikt voor snoekbaars. De belangrijkste oorzaak voor
de geringe hoeveelheid snoekbaars zal dus niet gezocht moeten worden in
het ontbreken van een geschikt habitat, maar vooral in het ontbreken van
voldoende prooivis.
Biomassa
De aangetroffen biomassa van 2,3 kilogram vis per hectare is natuurlijk
zeer laag. Waarschijnlijk is één van de voornaamste oorzaken hiervoor de
lage voedselrijkdom van het water. Het water is erg helder en diep (vooral
de ‘oostplas’) en waarschijnlijk erg voedselarm (zie paragraaf 2.4).
Tevens zijn in de ‘westplas’ langs grote delen van de oevers ook de
bodems erg voedselarm. De hier aangebrachte grindlaag zorgt voor
slechte leefmogelijkheden voor water- en oeverplanten, en voor
bodemorganismen (belangrijk voedsel voor vele vissoorten, zoals brasem,
blankvoorn, kolblei, zeelt, en voor juvenielen van andere soorten). Door
het voedselarme karakter van het water en de bodem is de primaire
productie van het water erg laag, waardoor er weinig voedsel is voor
benthivore en planktivore vis. Een laag bestand aan deze vissoorten
betekent te weinig prooivissen voor roofvissen.
Een andere waarschijnlijk belangrijke oorzaak is overmatige predatie door
aalscholvers. De laatste jaren zijn de aantallen aalscholvers die de
Mookerplas bezoeken laag (tijdens het veldbezoek en de visstandbemonstering werden niet meer dan twee of drie stuks waargenomen).
Dat is met de huidige visstand ook niet verwonderlijk, er is niet genoeg
vis voor aalscholvers om efficiënt te kunnen jagen. Door lokale
sportvissers is echter aangegeven dat tot circa vijf jaar geleden
regelmatig grote groepen aalscholvers van ongeveer 50 stuks op de
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Mookerplas foerageerden. Dergelijke grote groepen aalscholvers kunnen
met name op kleinere afgesloten wateren een groot effect op de visstand
hebben. Maar ook in grotere wateren zoals de Mookerplas kan het effect
op de visstand groot zijn, zeker als de visstand al een neergaande lijn
vertoont door bijvoorbeeld vermindering van voedingsstoffen.
Aalscholvers in Nederland.
De aalscholver is niet kieskeurig wat betreft prooikeuze. Bijna
iedere vissoort die niet te groot is om door te slikken wordt
gegrepen. De meest voorkomende en best vangbare vissoorten
worden het meest gegrepen. Aalscholvers zijn al groepsgewijs
jagend in staat om scholen vis in te sluiten en daar vrijwel alle
exemplaren met een hapklaar formaat (15 – 30 cm) uit weg te
vangen. De maximale prooigrootte wordt niet alleen bepaald
door de lengte, maar vooral door de omtrek van de vis. Vissen
met een omtrek van meer dan 22 cm kunnen niet meer worden
doorgeslikt (Osieck, 1982). De aalscholver eet iedere dag
gemiddeld 300 tot 400 gram vis. Afhankelijk van het seizoen kan een aalscholver per dag
maximaal 750 gram vis eten (Voslamber, 1988; Boudewijn & Dirksen, 1991; Boudewijn & Dirksen,
1993). Een kolonie aalscholvers kan de visstand in een water jaarlijks uitdunnen met tientallen
kilogrammen per hectare. In sommige gevallen, met name in kleinere, afgesloten wateren, kan dit
zelfs veel meer zijn.

6.2

Knelpunten
Visstand
De visstand in de Mookerplas is erg arm, zowel aan soorten als aan
hoeveelheid. De voornaamste oorzaken hiervoor zijn het voedselarme
water, het gebrek aan water- en oevervegetatie (vooral de ‘westplas’) en
predatie van vis door aalscholvers.
Waterkwaliteit - kwantiteit
De kwaliteit van het water in de Mookerplas is erg goed; een beetje te
goed. De voedselrijkdom van het water is erg laag, wat zijn weerslag
heeft op de visstand. Het doorzicht, de pH en het zuurstofgehalte zijn
verder prima, en vormen geen problemen voor de visstand.
Inrichting en onderhoud van het viswater
Het voornaamste knelpunt voor wat betreft de inrichting van het water is
de aangebrachte grindlaag langs de oevers van de ‘westplas’. Zoals
vermeld in 6.1 zijn hierdoor de leefmogelijkheden voor water- en
oevervegetatie beperkt wat leidt tot het vrijwel ontbreken van paai-,
opgroei-, schuil- en foerageermogelijkheden voor vis die deze
vegetatietypen bieden.
Sportvisserijmogelijkheden
Met uitzondering van de slechte visstand zijn de mogelijkheden voor
sportvissers langs de Mookerplas prima. Het water is goed bereikbaar en
vanaf de kant (met name de ‘westplas’) zeer goed te bevissen. Voor
bootvissers zijn prima voorzieningen te vinden in de twee jachthavens en
is het water goed bevaarbaar.
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7

Aanbevelingen

7.1

Visstandbeheer
Maatregelen vanuit het visstandbeheer, zoals het uitzetten of wegvangen
van vis, hebben voor de Mookerplas geen zin en worden dan ook niet
voorgesteld.
Dat het wegvangen van vis (het uitdunnen van de visstand) voor de
Mookerplas niet voor voorgesteld, behoeft geen nadere toelichting. Dat
ook niet wordt voorgesteld om vis uit te zetten heeft verschillende
oorzaken. Allereerst zorgt de lage voedselrijkdom voor ongunstige
leefomstandigheden. Er is weinig voedsel en water- en oevervegetatie is
schaars. Uitgezette vis zal dus met de huidige visstand moeten
concurreren om het weinige voedsel wat de conditie van de visstand niet
ten goede zal komen. Daarnaast heeft het uitzetten van witvissoorten als
blankvoorn, brasem en winde weinig zin met een grote populatie
aalscholvers. Deze vissoorten zijn erg gevoelig voor aalscholver predatie,
en uitzettingen van deze soorten in wateren waar aalscholvers frequent
jagen kunnen binnen korte tijd teniet gedaan worden. Tevens zorgt de
open verbinding met de Maas ervoor dat eventueel uitgezette vis zonder
problemen de Mookerplas uit kan zwemmen waardoor het effect van een
uitzetting verdwenen is.
Aangezien het uitzetten van vis weinig effect zal hebben kan beter worden
ingezet op het verbeteren van de leefmogelijkheden voor vis.

7.2

Inrichtingsmaatregelen
Om de leefmogelijkheden voor vis in de Mookerplas te verbeteren, is het
noodzakelijk, vooral in de ‘westplas’, het areaal onderwater- en
oeverplanten te vergroten. Hierdoor wordt meer paai- en opgroeigebied
voor juveniele vis gecreëerd.

Belang van waterplanten en ondiepe oeverzones voor vis.
Voor veel vissoorten vormen waterplanten een geschikt paaisubstraat. Niet alleen limnofiele
vissoorten zoals kroeskarper, snoek en zeelt, maar ook eurytope soorten als baars en blankvoorn
zetten hun eieren af op oever- en waterplanten. Het zijn met name de oever- en onderwater
vegetatie die een belangrijke rol spelen als paaisubstraat. Vegetatie biedt daarnaast bescherming
tegen predatoren en beschutting tegen stroming. Het zijn met name de jongere levensstadia die
hier gebruik van maken. Op en in de vegetatie bevinden zich tal van organismen welke een
belangrijke voedselbron vormen voor veel vissoorten. Ook kunnen waterplanten zelf voor
verscheidene vissoorten, zoals blankvoorn en ruisvoorn, een belangrijke (aanvullende)
voedselbron vormen.
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De grootste belemmering voor de aanwezigheid van onderwater- en
oeverplanten in de ‘westplas’ is de laag grind die is aangebracht langs de
oevers. Een grindbodem is erg voedselarm en biedt slechte mogelijkheden
voor planten om te wortelen.
De enige oplossing voor dit probleem is een ingrijpende; het verwijderen
van grind langs de oevers van de ‘westplas’. Hierdoor zullen de
vestigingsmogelijkheden voor onderwater- en oeverplanten verbeterd
worden. Om de effecten van deze maatregel nog te versterken kan het
gecombineerd worden met het aanbrengen van een voedselrijke toplaag
en de aanplant van riet en/of lisdodde.
Een goed alternatief voor het verwijderen van de grindlaag is het
aanbrengen van een voedselrijke toplaag bovenop de grindlaag. Ook
hierdoor zullen de vestigingsmogelijkheden voor onderwater- en
oeverplanten verbeterd worden, maar de maatregel is minder ingrijpend
en flink goedkoper. Ook hier kan de aanplant van riet en/of lisdodde
overwogen worden. Aanbevolen wordt eerst een proefvak aan te leggen,
waarbij de effecten van de omgeving, zoals het fluctuerende waterpeil en
golfslag, op de oever bepaald kunnen worden.
Naast bovenstaande maatregelen zijn er weinig andere mogelijkheden
voor het verbeteren van de paai- en opgroeimogelijkheden vanwege
diverse oorzaken, zoals ruimtegebrek, fluctuerende waterpeilen, hoogteverschillen, ed. Ook andere mogelijke maatregelen om de visstand te
verbeteren zijn in de Mookerplas niet toepasbaar of niet effectief. Hierdoor
dient helaas geconcludeerd te worden dat er (naast het verbeteren van de
paai- en opgroeimogelijkheden in de ‘westplas’) weinig te doen valt aan
de slechte visstand en de slechte vangsten door sportvissers.

7.3

Aanbevelingen
Hengelvangstregistratie
Aanbevolen wordt om met hengelvangstregistratie te beginnen. Door
hengelvangstregistraties (HVR) kunnen, voor met de hengel vangbare
soorten, goede kwalitatieve gegevens over de visstand verkregen worden.
Om door HVR een goed beeld van de visstand te krijgen, zijn gegevens
over zo veel mogelijk vissoorten nodig. Deze gegevens zijn te verkrijgen
door zoveel mogelijk typen sportvissers, zoals witvisvissers, karpervissers
en roofvisvissers, mee te laten doen aan HVR.
Het is van belang dat de vangstregistratie op een nauwkeurige wijze
wordt bijgehouden en verzameld. Het wordt dan ook aanbevolen om de
vangstregistratie vanuit een centraal punt te coördineren en de gegevens
centraal te verzamelen. Hiervoor dient een coördinator te worden
aangesteld. Na het verzamelen dienen de gegevens weer gerapporteerd
te worden aan de achterban, zodat zij gemotiveerd blijven. Deze
terugkoppeling kan eventueel geschieden in het clubblad of via de website
van een vereniging of federatie.
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Sportvisserij Nederland is in 2007 actief aan de slag gegaan met
hengelvangstregistratie. Het doel is aangesloten organisaties en
sportvissers een solide platform voor HVR te bieden, en met de
verzamelde gegevens op individueel, lokaal, regionaal en landelijk niveau
beter zicht te krijgen op de ontwikkelingen in de visstand. Ook voor
waterbeheerders kan door middel van HVR een waardevol inzicht in de
visstand worden verkregen, zeker in het licht van de Kaderrichtlijn Water.
Hengelsportverenigingen, federaties of specialistenorganisaties kunnen
zich op www.vangstenregistratie.nl aanmelden, en na registratie gebruik
maken van het programma HVR online.
Nader onderzoek visstand Maas
De visstand van de Mookerplas wordt voor een groot deel bepaald door de
visstand van de Maas. De open verbinding tussen Maas en Mookerplas
zorgt ervoor dat vis vrij kan migreren tussen beide wateren. Hoe het met
de visstand van dit deel van de Maas (stuwvak tussen Grave en Sambeek)
is gesteld is niet bekend. Door lokale sportvissers wordt aangegeven dat
de vangsten slecht zijn en stukken minder dan een aantal jaren geleden.
Om te kunnen bepalen of de lage visbezetting van de Mookerplas het
gevolg is van slecht omstandigheden in de plas of ook van slecht
omstandigheden in de Maas zijn meer gegevens nodig. Nader onderzoek
naar de visstand van dit deel van de Maas is dan ook gewenst.
Vervolgonderzoek
Eventueel kan over een aantal jaren weer een visserijkundig onderzoek
worden uitgevoerd, om opnieuw de samenstelling en kwaliteit van de
visstand vast te leggen. Er kan dan worden bekeken in hoeverre de
voorgestelde maatregelen zijn uitgevoerd en wat voor effect deze
maatregelen op de visstand hebben gehad. Ook kan dan worden bekeken
of aanvullende maatregelen wenselijk zijn.
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Bijlage I

Normdoelstelling Water voor
karperachtigen en Minimumkwaliteit

Parameter

Temperatuur water
Zuurstofgehalte
Doorzicht
Chlorofyl
Biochemisch
zuurstofgebruik
pH
Zwevende stof
Ammonium (NH4-N)
Totaal fosfaat
Totaal stikstof
Ammoniak (NH3-N)
Nitriet
Totaal koper3
Totaal zink3
Chloride

1

Norm

Functie viswater
(normdoelstelling
water voor
karperachtigen)1

Algemeen
ecologische functie
(Minimumkwaliteit
MTR2)

max. 28,0 ˚C
50% >7,0 mg/l
----max. 10,0 mg/l

max. 25,0˚C
min. 5,0 mg/l1
gem. 0,4 m (zomer)
gem. 100,0 µg/l (zomer)
---

6,0-9,0 SE
< 25,0 mg/l
<=≤ 1 (4,0) mg/l NH4
gem. 0,2 mg/l
--<≤ 0,025 mg/l NH3
≤ 0,03 mg/l NO2
0,04 mg/l Cu
≤ 1 mg/l Znl
---

6,5-9,0 SE
----gem. 150 µg/l (zomer)
gem. 2,2 mg /l (zomer)
max. 0,02 mg/l
--max. 3,0 µg/l
max. 30 µg/l
max. 200 mg/l (zoet
water)

RICHTLIJN 2006/44/EG VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD van 6
september 2006 betreffende de kwaliteit van zoet water. Nitriet en koper
Richtwaarden, overige parameters: Bindende waarden.
2
MTR = Maximaal Toelaatbaar Risico
3
Afhankelijk van de hardheid van het water
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Bijlage II

Hengelvangstregistratie
viswedstrijden

2003 Wedstrijden
9-mrt
4-mei
1-jun
15-jun
29-jun
10-jul
14-sep
5-okt

Aantal
vissers
14
16
13
10
14
21
18
17

Gewicht Aantal vissen Gewicht/visser Aantal/visser
1750
1
125
0,07
1350
1
84
0,06
2700
4
208
0,31
4070
4
407
0,40
8500
44
607
3,14
2330
28
111
1,33
9040
85
502
4,72
9560
134
562
7,88

2005 Wedstrijden
1
2
3
4
5
6
7

Aantal
vissers
11
15
13
13
9
19
16

Gewicht Gewicht/visser
16790
1526
14175
945
3325
256
7060
543
36700
4078
10470
551
455
28

2006 Wedstrijden
7-mei
21-mei
11-jun
27-aug
10-sep
24-sep
8-okt

Aantal
vissers
14
12
15
13
14
15
12

Gewicht Gewicht/visser
23290
1664
32540
2712
5870
391
24510
1885
33060
2361
10030
669
11238
937

2007 Wedstrijden
22-apr
20-mei
17-jun
26-aug
16-sep
21-okt

Aantal
vissers
17
14
11
10
10
7

Gewicht Gewicht/visser
13020
766
11480
820
9020
820
11040
1104
2730
273
1000
143
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Bijlage III

Profiel van de gevangen vissoorten

ALVER (Alburnus alburnus)
Leefomgeving
De alver is in Nederland een algemeen
voorkomende vis. Het dier heeft een
voorkeur voor open, zwakstromende
wateren en lijkt dichte vegetatie te
vermijden. Hij wordt vooral in grote
scholen aangetroffen in de rivieren,
scheepvaartkanalen en boezemwateren.
In kleine, afgesloten wateren ontbreekt
de alver veelal.
De alver is niet erg goed bestand tegen
hoge watertemperaturen. Al bij 26 °C
beginnen ze evenwichtsstoornissen te
vertonen en bij een temperatuur van
rond 30 °C treedt massaal sterfte op.
Van onze Nederlandse zoetwatervissen is
de alver (na de elrits) degene met het
sterkste "schoolgedrag". Scholen alvers
van diverse afmetingen trekken vlak
onder het wateroppervlak, meestal in de
nabijheid van de oevers. Het zijn zeer
actieve visjes, die vaak een grote
nieuwsgierigheid ten toon spreiden.
Voortplanting
De paaitijd van de alver valt in de periode
april-juni. De paairijpe vissen lijken
vooral op de rug iets donkerder gekleurd,
maar vertonen verder geen opvallend
paaikleed.
Het afzetten van de eieren vindt plaats in
de ondiepe oeverzones en gaat gepaard
met veel tumult van springende en snel
heen en weer schietende visjes.

In relatie tot de talrijkheid van de alver,
zetten de vrouwtjes verrassend weinig
eitjes af; een 16 cm lange alver legt
slechts circa 1.400 eitjes. Deze blijven
kleven aan stenen, waterplanten en
takken en komen al uit na ongeveer een
week.
Voedsel
De larven van de alver voeden zich,
evenals alle andere leden van de
Karperfamilie, met dierlijk plankton. Het
grovere dierlijke plankton blijven de
dieren hun gehele leven eten. De
volwassen alvers voeden zich echter
vooral met de op het water drijvende
insecten. Zij zijn daar met hun
bovenstandige bek en hun levenswijze
aan het wateroppervlak helemaal op
toegerust. De alver is daarom ook één
van de vissoorten in Nederland die zich
goed met een kunstvlieg laat vangen.
Alvers eten slechts in geringe mate
plantaardig materiaal. Grote exemplaren
eten ook graag visbroed dat zich aan het
wateroppervlak ophoudt.
Groei en leeftijd
De alver wordt niet erg groot. De
maximale afmeting is 25 cm, maar in de
regel wordt dit visje niet groter dan circa
17 cm. De groei van de alver verloopt
traag. Na één jaar is de vis 3-5 cm lang.
Na drie jaar - wanneer het dier in de
regel paairijp is - bedraagt de lengte rond
de 10 cm en een vis van 20 cm zal al
gauw 9-10 jaar oud zijn.
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BAARS (Perca fluviatilis)
Voedsel
De jonge baars leeft voornamelijk van
dierlijk plankton. Later worden hier ook
andere ongewervelde dieren, zoals
aasgarnalen
en
vlokreeften,
aan
toegevoegd.

Leefomgeving
De baars is een algemene vissoort die in
vele stilstaande of langzaam stromende
wateren voorkomt. Hij leeft en jaagt in
scholen, die in de regel uit individuen van
gelijke grootte bestaan. Deze scholen
bestaan meestal uit ongeveer 50 tot 200
exemplaren, maar ook veel grotere
scholen zijn wel waargenomen. Hieruit
blijkt de voorkeur van de baars voor ruim
water, zoals meren, plassen, kanalen en
rivieren.

Wanneer de baars een lengte van meer
dan 10 cm heeft bereikt, gaat vis(broed)
in toenemende mate deel uitmaken van
het voedselpakket. Baars heeft een grote
voorkeur voor spiering en kleinere
soortgenoten.

Toch komt de baars ook in kleinere
wateren voor. Snelstromend water wordt
echter gemeden. Omdat de baars op het
zicht jaagt, dient het water helder te zijn.
Open water is favoriet, maar vooral jonge
baars houdt zich graag tussen de
waterplanten in de oeverzone op.

Groei en leeftijd
De groei in het eerste jaar bedraagt 6 tot
8 cm. De mannetjes zijn na 2 jaar
geslachtsrijp, bij een lengte van 15 cm;
vrouwtjes een jaar later, bij een lengte
van 20 cm. De maximale lengte is 50 cm.
In het IJsselmeer wordt de baars niet
ouder dan 6 jaar.

Voortplanting
De paaitijd valt in de maanden maart,
april en mei, bij een watertemperatuur
van meer dan 8 °C. Vooral ondergelopen
gebieden, waar de temperatuur in het
ondiepe water snel kan stijgen, zijn
geliefd als paaiplaats, maar ook tal van
andere ondiepe plekken zijn geschikt.
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BRASEM (Abramis brama)
Leefomgeving
De brasem is een zeer algemene vissoort
in het Nederlandse binnenwater, die zowel
in zoet als in brak water voorkomt.
Oorspronkelijk is de brasem een bewoner
van stilstaande wateren, zoals meren en
plassen en van traag stromende, heldere
benedenrivieren.
Eutrofiëring (vermesting) van het binnenwater heeft ertoe geleid dat de brasemstand sterk is toegenomen. De brasem is
tegenwoordig de meest karakteristieke vis
voor onze (zeer) voedselrijke wateren met
weinig waterplanten en een overmatige
algengroei. De brasem wordt echter ook
aangetroffen in helder, plantenrijk water.
Hier vinden we vaak kleinere populaties,
die vooral bestaan uit goed groeiende en
relatief veel grote exemplaren.
Het optimale leefgebied van de brasem
kenmerkt zich door afwisseling tussen
ruim, open water waarin de brasem in
scholen naar voedsel zoekt en ondiepe,
begroeide oeverzones, waar de paai- en
opgroeigebieden zich bevinden.
Voortplanting
In de paaitijd, die loopt van eind april tot
midden juni, gaat de brasem op zoek naar
geschikte paaiplaatsen. De eieren worden
bij voorkeur afgezet op ondergedoken
waterplanten of oeverplanten, maar bij
afwezigheid daarvan worden ook boomwortels, stenen en andere obstakels, zoals
houten
paaltjes,
oude
fietsen
en
autobanden, als afzetsubstraat gebruikt.
De brasem is daarom niet gebonden aan
de aanwezigheid van waterplanten. Al na
enkele dagen vormen de larven scholen in
het ondiepe water.

Voedsel
Brasemlarven voeden zich in eerste
instantie
hoofdzakelijk
met
dierlijk
plankton. Wanneer zij een lengte van
ongeveer 2 cm hebben bereikt, komen
ook kleine muggenlarven in het dieet
voor. Brasem heeft een voorkeur voor
bodemvoedsel, zoals larven van muggen
en andere insecten, wormpjes, slakken en
mosseltjes. Bij een gebrek aan bodemorganismen kan de brasem overschakelen
op een dieet van zoöplankton en plantaardig materiaal. Dankzij een geraffineerd
zeefsysteem, gevormd door kieuwboog
met aanhangsels, is de brasem beter dan
andere vissoorten in staat om watervlooien en andere kleine organismen als
voedselbron te benutten.
Groei en leeftijd
De groei van de brasem is onder andere
afhankelijk van de watertemperatuur en
het voedselaanbod. Een slechte groei
treedt op als de dichtheden (aantallen
brasems per hectare) erg hoog worden en
daarmee
sterke
voedselconcurrentie
optreedt. Onder optimale omstandigheden
(veel voedsel, weinig concurrentie) kan
brasem zeer snel groeien.
In het eerste jaar is de groeisnelheid in
Nederland gemiddeld 5 tot 7 cm. Bij een
goede groei bereikt de tweejarige brasem
een lengte van 12 cm en wordt een lengte
van 40 cm na 8 jaar gehaald. De brasem
is na 6 tot 7 jaar geslachtsrijp. De
maximale lengte is 80 cm bij een gewicht
van ongeveer 10 kg. De maximale leeftijd
is ca. 15 jaar.

- Bijlagen -

BLANKVOORN (Rutilus rutilus)
De eieren worden afgezet op ondergedoken waterplanten, maar ook oeverplanten, boomwortels, stenen en andere
obstakels worden als afzetsubstraat
gebruikt. Zowel larven als juvenielen
blijven geruime tijd in de oeverbegroeiing. Hierdoor is de blankvoorn
sterker dan brasem gebonden aan
wateren met begroeiing.

Leefomgeving
De blankvoorn is een vis van zowel
stilstaand als stromend water, die in vele
watertypen algemeen voorkomt. Zelfs in
snelstromende wateren kan deze soort
worden aangetroffen. Wel houdt de
blankvoorn zich daar bij voorkeur in de
stromingsluwe gedeelten op.
De blankvoorn zoekt zijn voedsel in
scholen in de buurt van begroeiing, maar
ook wel in het diepere, open water. De
blankvoorn is redelijk bestand tegen
eutrofiering en vervuiling en lijkt bij
uitstek te kunnen profiteren van veranderende omstandigheden. Zo kon in vele
beken, waar deze soort van nature niet of
slechts in geringe mate voorkwam, de
blankvoornstand enorm toenemen, terwijl
karakteristieke beekvissoorten daar sterk
in aantal achteruit zijn gegaan of geheel
zijn verdwenen.

Voedsel
Het voedsel van jonge blankvoorn
beslaat uit zoöplankton, in het bijzonder
watervlooien. Oudere blankvoorn heeft
een aanzienlijk uitgebreider voedselpakket. Zowel dierlijk voedsel, zoals
slakjes, wormen, insectenlarven, driehoeksmosselen en kreeftachtigen, als
plantaardig materiaal, zoals algen en
detritus, worden gegeten.
Groei en leeftijd
De blankvoorn bereikt in het eerste jaar
een lengte van 5 tot 7 cm. Onder
gemiddelde
omstandigheden
is
de
blankvoorn geslachtsrijp op een leeftijd
van 3 tot 5 jaar, de mannetjes eerder
dan de vrouwtjes. De lengte is dan rond
15 cm. De maximale lengte is 45 cm en
de maximale leeftijd ca. 10 jaar.

Voortplanting
In de paaitijd, die doorgaans in april en
mei valt, maar die tot in de zomer kan
doorlopen, gaat de blankvoorn op zoek
naar geschikte paaiplaatsen. Deze liggen
veelal dicht onder de oever in zwak
stromend, ondiep water met beschutting
tegen golfslag.
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AAL of PALING (Anguilla anguilla)
Leefomgeving
De aal of paling is één van onze meest
algemene vissoorten. Omdat de aal een
bijzonder groot aanpassingsvermogen heeft
en weinig eisen aan het leefmilieu stelt, komt
hij voor in vrijwel ieder watertype, van diepe,
stilstaande wateren tot in de bovenloop (de
forelzone) van beken en rivieren. De belangrijkste eis die de aal aan het leefgebied stelt
is dat dit vanuit zee bereikbaar moet zijn en
dat hij, als schieraal, hiervandaan weer vrij
naar zee kan trekken.
De lichtschuwe aal is vooral in de schemering
en 's nachts actief. Overdag graaft de aal zich
in de bodem in of verbergt zich in holten in de
oever of tussen en onder waterplanten,
boomwortels, stenen of andere obstakels. De
aal heeft een voorkeur voor relatief hoge
watertemperaturen;
tijdens
de
wintermaanden vertoont hij dan ook weinig
activiteit en trekt zich in een schuilplaats
terug, passief wachtend op een stijging van
de watertemperatuur in het voorjaar.
Voortplanting
De aal is een zogenaamde katadrome
vissoort, die het grootste deel van zijn leven
in zoet water doorbrengt, maar zich in zee
voortplant.
Als ‘Leptocephaluslarve' verzamelen de jonge
alen zich en trekken riching de Nederlandse
kust.
Nadat
zij
tot
glasaal
zijn
gemetamorfoseerd trekken zij massaal het
binnenwater op, waar zij in enkele jaren tot
volwassen aal opgroeien.
Wanneer de aal geslachtsrijp is geworden,
wordt hij schieraal genoemd. De migratie van
schieraal
naar
de
paaigebieden,
die
waarschijnlijk in de Sargassozee bij de
Bermuda-eilanden liggen, komt in het najaar
op gang.

Voedsel
Het voedselpakket van de aal bestaat vooral
uit op en nabij de bodem levende
ongewervelden,
zoals
muggenlarven,
vlokreeften, aasgarnalen, waterpissebedden,
haften en kokerjuffers. Ook vis(broed)
behoort tot het voedsel. Alen met een lengte
van meer dan 35 cm kunnen zich ontwikkelen
tot
specialistische
vispredator;
deze
zogenaamde breedkop-alen jagen, net als de
snoek, vanuit een schuilplaats op prooivis.
Aal is geen 'lijkenvreter', zoals zo vaak wordt
beweerd. Wel kan de aal stukken afscheuren
van prooien die veel groter zijn dan hijzelf
door zich in de prooi vast te bijten en snel
rond de eigen as te draaien.
Groei en leeftijd
De aal komt als glasaal het zoete water
binnen,
waar
hij
verblijft
totdat
hij
geslachtsrijp is geworden en verandert in
schieraal. Mannetjes worden dit bij een
lengte van 30 tot 45 cm, vrouwtjes in de
regel bij een lengte vanaf 55 cm.
Soms blijven vrouwtjes echter veel langer in
het zoete water en kunnen dan een
beduidend
grotere
lengte
bereiken.
Mannetjes blijven niet alleen kleiner, maar
zijn ook eerder geslachtsrijp dan vrouwtjes.
De leeftijd van mannelijke schieraal ligt
tussen 5-14 jaar, die van vrouwtjes varieert
van 7-18 jaar.
De maximale lengte van de aal is - voorzover
bekend - 1,55 meter; het maximale gewicht
7,65 kg. De aal kan een aanzienlijke leeftijd
bereiken. In gevangenschap kan deze
vissoort meer dan 50 jaar oud worden. De
oudste aal bereikte zelfs een leeftijd van 85
jaar.

- Bijlagen -

SNOEK (Esox lucius)
Voedsel
De larven van de snoek leven van kleine
kreeftachtigen, zoals mosselkreeftjes,
watervlooien en roeipootkreeftjes. Later
wordt het voedselpakket uitgebreid met
insectenlarven. Al bij een lengte van 10
cm bestaat het voedsel voornamelijk uit
visjes en andere gewervelde dieren,
zoals kikkers. Onder uitzonderlijke
omstandigheden
worden
ook
wel
ongewervelde dieren gegeten.

Leefomgeving
De snoek is een soort van stilstaand of
langzaam stromend water, zoals rivieren
en brede beken. De snoek heeft een
voorkeur voor helder water met een
gevarieerde begroeiing van oeverplanten
en onderwaterplanten, die voldoende
schuilgelegenheid
biedt.
Grotere
exemplaren houden zich ook schuil
achter obstakels.
Voortplanting
De paaitijd valt in de periode van half
maart tot eind mei. Paaiplaatsen liggen
in ondiep water waar (resten van)
vegetatie
aanwezig
is,
zoals
ondergelopen grasland of oeverzones
met riet en onderwaterplanten.

Groei en leeftijd
De snoek is een snelle groeier. Binnen
een jaar wordt een gemiddelde lengte
bereikt van ongeveer 22 cm. Mannetjes
worden bij een lengte van ca. 30 cm
geslachtsrijp, vrouwtjes bij een lengte
van 35-40 cm.

Zowel voor het afzetten van de eieren als
voor de opgroei van het broed is de
aanwezigheid van vegetatie van groot
belang.
Indien
niet
voldoende
schuilgelegenheid in de vorm van
waterplanten
in
het
opgroeigebied
aanwezig is, vallen grote aantallen jonge
snoekjes
ten
prooi
aan
grotere
soortgenoten.

Onder gunstige omstandigheden kan de
snoek binnen een jaar een lengte van 35
cm bereiken en is dan na één jaar al
geslachtsrijp. De maximale lengte van
de snoek is 1,40 meter. Dit geldt dan
voor vrouwtjes. Mannetjes worden niet
groter dan 85 cm.
De maximale leeftijd van de snoek is ca.
25 jaar.

Pas wanneer de snoek een lengte van
meer dan 60 cm heeft bereikt, is hij
veilig voor kannibalisme en niet langer
gebonden aan de beschutting van
waterplanten.
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VETJE (Leucaspius delineatus)
Leefomgeving
Het vetje leeft hoofdzakelijk in zoete tot zwak
brakke, stilstaande wateren met bij voorkeur
een goed begroeide oeverzone. Het vetje leeft
bij voorkeur in deze ondiepe, begroeide
gedeelten van het water.
Aangezien het vetje bij voorkeur leeft in
ondiepe wateren, is hij bestand tegen relatief
hoge watertemperaturen van 30 tot 35 °C. De
meeste
Nederlandse
zoetwatervissen
overleven een watertemperatuur van 30 °C
niet.
Voortplanting
De paaitijd van het vetje loopt van april tot
juni bij een watertemperatuur van 17 °C.
Wanneer de tempratuur terugvalt tot onder
de 17 °C, stopt de paai totdat de
watertemperatuur weer voldoende hoog is. In
de paaitijd verschijnt bij het mannetje
paaiuitslag op kop en lippen. Bij het vrouwtje
is een circa 2 mm lange legbus te zien.
Het vetje zet haar eieren bij voorkeur af op de
stengels van loodrecht in het water staande
planten. De eieren worden afgezet op een
diepte van 10-20 cm. Na het afzetten van de
eieren bewaakt het mannetje deze. Hij
voorziet daarbij de eieren van zuurstof door
het aanstoten van de stengel, waarop deze
zijn afgezet.

Voedsel
Nadat zij uit het ei zijn gekomen en hun
dooierzak hebben verteerd, leven de larven
van het vetje eerst van plantaardig plankton.
Het voedsel van de juvenielen bestaat
voornamelijk uit dierlijk plankton. Het
volwassen vetje eet voornamelijk in het water
gevallen landinsecten, insectenlarven en
kleine kreeftachtigen, die in de oeverzone
voorkomen.
Met zijn bovenstandige bek is het vetje zeer
goed toegerust op het van het wateroppervlak
pakken van drijvende insecten. Het vetje
heeft de voorkeur voor redelijk helder water,
omdat het een zichtjager is.
Groei en leeftijd
Vetjes kunnen maximaal 5 jaar oud worden
en een maximale lengte bereiken van 7
centimeter.

- Bijlagen -

SNOEKBAARS (Sander lucioperca)
Leefomgeving
In het oorspronkelijke verspreidings-gebied
(het oostelijk deel van Europa, tot in Azië
rond de Kaspische Zee) is de snoekbaars een
vis van grote rivieren en diepe meren, die
zich ophoudt in diepere en duistere delen met
weinig stroming. In ons land is de snoekbaars
een algemene vissoort die zowel in stilstaand
als langzaam stromend water voorkomt, zoals
rivieren,
meren,
plassen,
kanalen
en
zandgaten.
De snoekbaars heeft voorkeur voor troebel
water; de ogen zijn aangepast aan het zien
bij lage lichtintensiteiten. Helder water moet
voor snoekbaars dan ook behoorlijk diep zijn,
zodat bij de bodem, waar de snoekbaars zich
voornamelijk
ophoudt,
toch
een
lage
lichtintensiteit wordt bereikt. De snoekbaars
is gevoelig voor lage zuurstofconcentraties,
maar goed bestand tegen eutrofiëring.
In vele wateren, waar de snoekstand sterk is
teruggelopen door de verdwijning van de
waterplanten-begroeiing
tengevolge
van
eutrofiëring, heeft snoekbaars de rol van
snoek als visstandregulerende
predator
overgenomen.

Voortplanting
De paaitijd valt doorgaans in de periode eind
april -begin mei. De eieren worden afgezet in
een nest van boom- of plantenwortels, takken
of dichtbegroeide vegetatie dat door het
mannetje wordt gemaakt boven een harde
zand-, grind- of kleibodem. Het mannetje
bewaakt de eieren (en later ook het broed)
tegen predatoren en waaiert met de vinnen
om het legsel vrij te houden van slib en het
van vers, zuurstofrijk water te voorzien.

De larven en juvenielen houden zich
voornamelijk in het plantenvrije open water
op. Het optreden van kannibalisme, waaraan
de jonge snoekbaarsjes voornamelijk in hun
eerste levensjaar bloot staan, is sterk
afhankelijk van het voedselaanbod.

Voedsel
Jonge snoekbaars tot een lengte van ca. 2 cm
eet vrijwel uitsluitend zooplankton, in het
bijzonder watervlooien en roeipootkreeftjes.
Bij
een
grotere
lengte
worden
bodemorganismen,
zoals
muggenen
eendagsvliegenlarven
en
kreeftachtigen,
zoals
aasgarnalen,
gegeten.
Het
overschakelen
op
de
consumptie
van
vis(broed) wordt bepaald door het aanbod en
de omstandigheden. Snoekbaars met een
lengte van meer dan 10 cm vreet uitsluitend
vis.
Groei en leeftijd
De groei van jonge snoekbaars is sterk
afhankelijk van de omstandigheden en het
voedselaanbod. Zo kan in het eerste
groeiseizoen al een lengte van 15 tot 20 cm
bereikt worden. Indien echter niet tijdig op de
consumptie
van
vis
kan
worden
overgeschakeld, wordt de jonge snoekbaars
niet groter dan 4 tot 8 cm. Ook komt het
voor,
bijvoorbeeld
bij
een
geringe
beschikbaarheid aan prooivis, dat een gehele
jaarklasse na het eerste groeiseizoen de
lengte van 10 cm nog niet heeft bereikt. In
de regel zijn snoekbaarsmannetjes na 2 jaar
geslachtsrijp bij een lengte van ca. 26 cm,
vrouwtjes na 3 jaar bij een lengte van ca. 40
cm. In ons land kan snoekbaars een lengte
bereiken van ongeveer 1,20 meter, bij een
gewicht van 25 tot 30 pond.
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