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1

Inleiding

1.1

Inleiding
Dit plan van aanpak beschrijft, in het kader van het project
‘’waterplantenbeheer’’ van Sportvisserij Nederland, de uitzet van
graskarpers in de IJzeren Man te Weert. Hengelsportvereniging St. Petrus,
die het visrecht bezit van de IJzeren man, ondervindt de laatste jaren
problemen met waterplanten in hun viswater.
In dit plan van aanpak wordt beschreven wat het probleem precies is, wie
de belanghebbenden zijn, hoe de opzet van de proef in elkaar zit, wat de
benodigde materialen zijn en hoe het project gemonitord en geëvalueerd
gaat worden. Het laatste hoofdstuk betreft de kosten van het project en
contactgegevens van de betrokken partijen.

1.2

Aanleiding
Hengelsportvereniging St. Petrus bezit het visrecht van de IJzeren Man.
Helaas ondervindt de vereniging de laatste jaren problemen van
waterplanten. In de zomer is praktisch 100% van de plas is bedekt met
onderwaterplanten en in de winter blijft een deel van de waterplanten
over omdat deze niet afsterven. Dit zorgt ervoor dat het voor de leden
van de vereniging moeilijk tot bijna onmogelijk is om te vissen in de
IJzeren Man.

1.3

Belanghebbenden
De eerste belanghebbende is HSV St. Petrus. Zij willen graag dat de
waterplanten worden teruggedrongen naar een acceptabel niveau, waarbij
het weer mogelijk wordt om te vissen.
De tweede belanghebbende is Sportvisserij Nederland, de landelijke
belangenorganisatie voor de Sportvisserij. Sportvisserij Nederland heeft
onlangs het project Waterplantenbeheer gestart (zie de bijlage). Dit
project wil een aanzet geven tot het bewuster en effectiever inzetten van
de waterplantenbestrijding ten behoeve van de visstand en de
sportvisserij. Onderdeel van dit project is het actualiseren van de kennis
over de graskarper, onder andere met behulp van praktijkproeven. Doel
van deze praktijkproeven is kennisvergroting voor een verbetering van de
advisering voor graskarper-uitzettingen. Het overzichtelijke karakter van
de IJzeren Man en het geïsoleerde karakter ervan lenen zich uitstekend
om in samenwerking met HSV St. Petrus een graskarperproef te doen.
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1.4

Doelstelling
Doel van de proef is om te onderzoeken of de aanvangsdichtheid van 100
kg/ha graskarpers voldoende is om in een afgesloten water met een
zandbodem de waterplantenbedekking terug te dringen tot circa 30%.
Een dergelijke bedekking met waterplanten biedt mogelijkheden voor de
sportvisserij en komt tegelijkertijd tegemoet aan de behoeftes van de vis
(schuil- en paaigelegenheid, voedselbeschikbaarheid) en aan de
doelstellingen van waterbeheerders. Daarnaast is de bedoeling van de
proef meer zicht te krijgen op de plantenvoorkeur van de graskarper.
Voor het onderzoek wordt in eerste instantie een proefperiode van twee
jaar gehanteerd. De graskarpers kunnen het eerste jaar acclimatiseren en
doorgroeien, als gevolg waarvan de bezetting in het daaropvolgende jaar
in kilo’s per hectare zal zijn toegenomen. Extra graskarpers bijzetten,
omdat in het eerste seizoen de graskarpers te weinig effect hebben, kan
leiden tot een overbezetting in het daaropvolgende seizoen. Het gevolg
hiervan kan zijn dat er te veel, of alle waterplanten worden opgegeten
door de graskarpers.
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Beschrijving IJzeren Man
De IJzeren Man is gelegen bij Weert in de provincie Limburg. Het water is
circa 600 meter lang en heeft een oppervlak van 12,5 hectare. De breedte
is gemiddeld 215 meter.
De gemiddelde diepte is één tot anderhalve meter. De grootste diepte is
twee meter. Er zijn drie onbegroeide stenen dammetjes in de IJzeren
Man. Deze liggen net onder het wateroppervlak. De bodem bestaat uit
zand en leem. Op de bodem bevindt zich een modderlaag met een dikte
van 0 tot 15 centimeter. De totale oeverlengte is ruim anderhalve
kilometer. De taludhelling is flauw tot matig.
De oevers zijn verstevigd met steen waarover gaas is geplaatst. Langs de
oevers staat wat riet en ingroeiende oevervegetatie als watermunt en
lisdodde. Ook staan er verspreid langs het water wat bomen met
inhangende takken. In de zomer is zijn slechts enkele drijfbladplanten
zichtbaar. Onderwaterplanten hebben een gezamenlijke bedekking van
100% en bestaat voornamelijk uit aarvederkruid dat groeit vanaf de
bodem tot aan het oppervlak. Aarvederkruid heeft een zeer hoge
bedekking. Verder is er veel draadalg (flab) aanwezig in een grote
bedekking (>60%). Op de bodem tot ongeveer 20 cm daarboven groeit
kranswier (Chara), te herkennen aan de slijkgeur. Hoornblad en brede
waterpest hebben een zeer geringe bedekking (1%).
In de winter sterft slechts een deel van de waterplanten af.
Er staat geen stroming in het water. Het water wordt gevoed door regenen kanaalwater. Waterpeilschommelingen zijn beperkt en vormen geen
probleem voor de ontwikkeling van de vegetatie of de vis.

Topografische ondergrond: © Topografische Dienst, Emmen

Overzicht IJzeren Man
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Topografische
ondergrond: © Topografische Dienst, Emmen

De zwarte punten geven de globale plaats van de vegetatiekooien aan
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Opzet graskarperproef

3.1

Bezetting met graskarpers
Momenteel zitten er al graskarpers in de IJzeren man, maar de exacte
omvang van het huidige bestand berust op een schatting. Er wordt vanuit
gegaan dat er momenteel ongeveer 50 exemplaren van gemiddeld 10 kilo
per stuk in de plas zitten. Dit komt neer op een totaal van ongeveer 500
kilo aan graskarper.
Voor een effectieve bestrijding van een woekering aan waterplanten moet
men denken aan 100 kilo per hectare. Dit zal betekenen dat 1200 kilo
voor de IJzeren Man geschikt is.
Als er 500 karpers van 1300 gram wordt uitgezet komt dit neer op een
totaal gewicht van 650 kilo. Samen met het al bestaande bestand zit er
na de uitzet naar schatting 1150 kilo aan graskarper in de IJzeren Man
(Beelen, 2013).
100 kilo per hectare is een aanbeveling gebaseerd op resultaten uit
proeven in het verleden. Bij minder graskarper wordt het risico gelopen
dat de vegetatie onvoldoende wordt gegeten, waardoor het alsnog niet
mogelijk wordt om te vissen. Bij meer dan 100 kilo graskarper wordt het
risico gelopen dat de vis te veel waterplanten eet. Het gevolg hiervan is
dat de IJzeren man troebel en zuurstofarm wordt.

3.2

Vegetatiekooien als referentie
Ten behoeve van een juiste interpretatie van de meetgegevens (zie
paragraaf monitoring) is het nodig om de ontwikkelingen in de
waterplantenbedekking te vergelijken met een deel van de plas waar geen
graskarpers actief zijn. Aangezien het praktisch niet mogelijk is om een
deel van de IJzeren Man af te sluiten voor graskarpers is besloten om 5
gaaskooien te plaatsen van 4 m2, waar de graskarpers niet in kunnen. De
maaswijdte van het gaas van de kooien is 2,5x5 cm en het gaas steekt
boven het water uit. Binnen de kooien kan de waterplantenontwikkeling
ongestoord plaatsvinden. In de winter wordt rond de palen van de vijf
kooien voor de veiligheid een rood-wit lint gespannen in verband met
mogelijke schaatsactiviteiten.
Idealiter zouden de vijf kooien verspreid over de IJzeren Man zijn
geplaatst. Dit zou echter voor te veel overlast zorgen voor de
sportvissers. Besloten is daarom vier kooien te plaatsen tussen de
aalscholverkooien die in het voorjaar van 2013 zijn geplaats. Hier vindt
volgende de vereniging ook de meeste waterplantengroei plaats. De vijfde
kooi is aan de noordzijde bij het zwembad geplaats. Hier vindt vooral
groei van kranswieren plaats.
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3.3

Monitoring
Doel van de monitoring is om de relatie tussen de dichtheid aan uitgezette
graskarpers en het effect ervan op de waterplantenbedekking en
soortensamenstelling te bepalen. Om de waargenomen ontwikkelingen
goed te kunnen begrijpen is het belangrijk om naast gegevens van de
visstand en waterplanten ook enkele andere gegevens te verzamelen,
zoals het doorzicht, het zuurstofgehalte en de pH.
In de tabel hieronder is het monitoringprogramma opgenomen.

Parameter:
Biologisch:
Graskarpers
Visstand
(nov 2012
uitgevoerd)
Waterplanten:
bedekking
Waterplanten:
plantensoorten

2013

2014

Waar?

Meten/wegen graskarpers bij
uitzetting (conditiebepaling)
-

n.v.t.

n.v.t.
IJzeren man

Maandelijks*
april-oktober

(vroeg) Voorjaar:
Soorten, abundantie,
conditie
maandelijks
april-oktober

2x:
mei & september

2x:
mei & september

- In de 5 vegetatievakken
- 5 vakken daar vlak buiten
- Rest van de IJzeren Man: globaal
- In de 5 vegetatievakken
- 5 vakken daar vlak buiten
- Rest van de IJzeren Man: globaal

Overige:
Doorzicht
maandelijks
maandelijks
Twee punten in de IJzeren Man:
pH
- Oostzijde (tussen de aalscholverZuurstof
en vegetatiekooien)
Temperatuur
- Westzijde IJzeren Man
* bij aanvang van de proef wordt er iets vaker gemonitord, namelijk 1x/3 weken

3.4

Duur van de proef en risicofactoren
Duur
In de winter van 2013 volgt een tussenevaluatie. Winter 2014 volgt een
eindevaluatie van de twee seizoenen. In 2014 kan er bepaald worden of
de uitzetting gewerkt heeft, of dat een extra uitzetting van graskarper
gewenst is. Ook wordt er bepaald of het gewenst is dat de monitoring
naar de effecten op de onderwatervegetatie door gaat.
Risico’s
Waterskibaan
Er zijn plannen voor de aanleg van een waterskibaan in de IJzeren Man.
Vooralsnog is niet bekend of, en zo ja wanneer de bouw van deze
waterskibaan doorgang vind. In dat geval moet overwogen worden of de
proef doorgang kan vinden en zo ja in welke vorm. Mogelijk moeten er
een of twee vegetatiekooien verplaatst worden.
Graskarpers
In de IJzeren Man is een meerval van 1m 53 gevangen en zijn jonge
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meervallen gevonden. Dit levert het risico op van predatie op de
graskarpers. Mede om deze reden is het van belang in het vroege
voorjaar van 2014 een visserijkundig onderzoek uit te voeren om de dan
aanwezige graskarperstand in te kunnen schatten.
Waterplanten
De groei van waterplanten is afhankelijk van verschillende factoren. Niet
alleen de bodemgesteldheid, de windexpositie en de waterkwaliteit, maar
ook van het seizoenafhankelijke en (jaarlijks variërende) verloop van de
watertemperatuur en het aantal zonuren.
Deze natuurlijk variërende omstandigheden kunnen de resultaten van de
proef beïnvloeden.
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Organisatie van het project
Kosten
De kosten voor de uitzetting bedragen € 4290,- (650kg * € 6.60/kg).
Sportvisserij Nederland geeft een bijdrage in deze kosten van € 2,60/kg.
In onderstaand schema wordt de verdeling van de kosten weergegeven.
Kosten HSV St. Petrus
Kosten Sportvisserij Nederland
Totaal bedrag 650 kg graskarpers

€ 2600,- (€4,- /kilo)
€ 1690,- (€2,60 /kilo)
€ 4290,- (€6,60 /kilo)

Communicatie
Binnen het project wordt samengewerkt met HSV Sint Petrus, Sportvisserij
Nederland, Sportvisserij Zuidwest Nederland en het Waterschap Aa en Maas.
Binnen het project lopen de contacten en de communicatie via de volgende
personen:
Sportvisserij Nederland:
Josje Peters (0031-306058420 of 0031-650682589)
HSV Sint Petrus:
Peter Fiddelaers (0032-473536797)
Uitvoering monitoring
Voor de uitvoering van de monitoring worden, naast medewerkers van
Sportvisserij Nederland, ook stagiaires ingezet.
In 2013 zal Marije Spruit, studente van Hogeschool Inholland te Delft een
groot deel van de waterplantenmonitoring uitvoeren.
Visserijkundig onderzoek wordt uitgevoerd door de visploeg van Sportvisserij
Nederland
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Bijlage I

Project Waterplantenbeheer

Aanleiding en doelstelling
Recent is bij Sportvisserij Nederland het project ‘Waterplantenbeheer’ gestart. Aanleiding voor dit
project is dat in veel binnenwateren de laatste jaren een sterke toename van waterplanten wordt
geconstateerd.
Waterplanten zijn belangrijk voor vissen en fungeren als voedsel, opgroei- en schuilplaatsen en
paaihabitat. Het terugkomen van waterplanten in voorheen niet of nauwelijks begroeide wateren is een
teken zijn van een verbetering van de waterkwaliteit en ecologisch herstel. Echter, de vorming van een
dicht waterplantendek kan tot verschillende problemen leiden, bijvoorbeeld stremming van de water
aan- en afvoer en hinder voor scheepvaart en waterrecreatie. Ook voor de visstand en de sportvisserij
kan een extreme plantengroei negatieve gevolgen hebben. Door sterke zuurstofschommelingen komen
veel vissoorten in de problemen. Daarnaast heeft een dicht plantendek negatieve gevolgen voor de
bevisbaarheid van het water voor de meeste vormen van sportvisserij.
Veel gebruikte methoden voor de aanpak van overmatige waterplantengroei zijn maaien of het inzetten
van graskarpers. Beide methoden hebben voor- en nadelen.
Bovendien is de wijze waarop beide methoden worden ingezet niet altijd optimaal of effectief, soms
zelfs ronduit schadelijk voor de visstand.
Het project Waterplantenbeheer wil een aanzet geven tot het bewuster en effectiever inzetten van de
waterplantenbestrijding ten behoeve van de visstand en van de sportvisserij.
Het project Waterplantenbeheer is een groot, meerjarig project dat uit verschillende deelprojecten
bestaat, uiteenlopend van het inventariseren van de knelpunten en het inventariseren van maaibeleid
en maaipraktijk bij waterbeheerders tot verschillende praktijkproeven. In de bijlage is een opsomming
gegeven van de verschillende deelprojecten die binnen het project zijn gepland of worden overwogen.
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DEELPROJECTEN
Kennisdocument waterplanten, vis en sportvisserij
Beknopt overzicht van de waterplanten en de waterplantenproblematiek in relatie tot de visstand en de
sportvisserij. Diverse onderwerpen komen aan de orde: ontwikkelingen waterplantengroei afgelopen
~50-60 jaar, relaties tussen waterplanten en vis, visstand en de sportvisserij, methoden
waterplantenbeheer, maaibeheer door waterschappen, verantwoordelijkheden en beleid (KRW,
Gedragscode F&F-wet Waterschappen), visie Sportvisserij Nederland.
Kennisdocument graskarper
Een update van de bestaande kennis over de graskarper: ecologie, evaluatie uitgevoerde
praktijkexperimenten, beheeraanbevelingen etc. Aan de hand van het kennisdocument wordt een
factsheet Graskarper gemaakt.
Enquête onder hengelsportverenigingen over waterplanten(overlast)
In beeld brengen van de grootte van de problematiek /huidige situatie in het land en hoe dat ervaren
wordt door de sportvisserij. Er wordt een enquête uitgezet onder alle hengelsportverenigingen die
specifiek ingaat op de problematiek van ondergedoken waterplanten (online enquête met behulp van
Survey Monkey). Aan de hand van de resultaten wordt een landelijke knelpuntenkaart gemaakt.
Maaibeheer regionale waterbeheerders
In kaart brengen van het maaibeleid van de regionale waterbeheerders, met aandacht voor onder
andere verschillen tussen KRW- en niet KRW wateren, het werken met de gedragscode Flora en Fauna
wet, en mogelijke knelpunten voor de vis.
De praktijk, het gebruikte materieel en eventuele knelpunten voor vis in het veld worden nader
onderzocht in overleg en samenwerking met een specifieke waterbeheerder.
Praktijkproeven
Aan de hand van praktijkproeven worden verschillende beheermethoden en de effecten hiervan op de
waterplantenbedekking en de mogelijkheden voor de sportvisserij in kaart gebracht:
1. Exotenbestrijding Houten met hydroventurimethode
Hydroventurimethode: met een waterstraal wordt het hele wortelsysteem van de waterplant uit de
waterbodem gespoeld, waarna de plant in zijn geheel uit het water verwijderd kan worden zonder dat
er plantenfragmenten achterblijven die weer opnieuw kunnen uitlopen. De visstand voor en na de
ingreep en de hergroei van waterplanten worden gevolgd.
2. Graskarperproeven
Graskarperprojecten worden opgezet in samenwerking met andere partijen en/of graskarperprojecten
van derden worden in de praktijk gevolgd. Doel hiervan is kennisvergroting t.b.v. een verbetering van de
advisering voor graskarperuitzettingen, rekening houdende met zowel sportvisserijbelangen als KRWdoelstellingen van wateren.
3. Effectiviteit maaien visstekken (hot spots)
Aan de hand van een inventarisatie van wateren die als knelpunten worden aangemerkt (input vanuit
VBC’s en beroepskrachten) worden enkele gebieden gekozen voor maaiproeven op visstekken. De
projecten worden opgezet in samenwerking met waterschap en regionale sportvisserij. Globale opzet:
effecten maaien 10 visstekken, monitoren planten (terug)groei na maaien. De voorlopige keus is
gevallen op het Oranjekanaal (Drenthe) en de Keizersbeek (Gelderland).
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