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Werken aan de elft
Op 5 april 2007 vond in Düsseldorf de officiële start 

plaats van het EU Life Project plaats. Doel van dit project, 

dat tot eind 2010 zal lopen, is het herstel van de elft in de 

Rijn. Hiervoor zullen paaigebieden van de kenmerkende 

riviertrekvis worden geïnventariseerd en beoordeeld op 

de geschiktheid voor een succesvolle paai. Daarnaast 

wordt onderzocht welke locaties in de Rijn in aanmer-

king komen voor herintroductieprogramma’s.  Verder 

zullen er laboratoriumexperimenten naar de effecten 

van zuiging en golfslag worden uitgevoerd. Veronder-

steld wordt namelijk dat deze effecten op veel delen van 

de Rijn een sterke beperking kunnen zijn voor het suc-

cesvol opgroeien van de larven. 

Aan dit project wordt deelgenomen door de Duitse over-

heid, onderzoeksinstellingen, de beroepsvisserij en 

Sportvisserij Nederland.

Aalhevel in gebruik gesteld
Aal komt nog maar weinig voor in de Veluwerandmeren 
en de aal die er voorkomt is van matige kwaliteit. De 
Roggebotsluis was tot nu toe een belangrijke barrière 
voor de intrek van aal. Daarom is hier in het kader van de 
Integrale Inrichting Veluwerandmeren (IIVR) een aalhevel 
gerealiseerd.
De aalhevel bij Roggebotsluis is de enige in zijn soort. 
De aalhevel bestaat uit een buis waar het water met een 
heel lage snelheid doorheen stroomt. De waterstroom 
zorgt voor een lokstroom waardoor aal naar deze locatie 
wordt gelokt. Op plekken waar de stroomsnelheid in de 
buis wat hoger is, zijn borstels aangebracht als houvast 
voor de aal. Doordat er in de buis geen tussenschotten 
zijn geplaatst, is de hevel niet passeerbaar voor onge-
wenste soorten, zoals de brasem.
Door de aalhevel bij Roggebotsluis kunnen aal en een 
aantal andere vissen de Roggebotsluis  nu veilig en goed 
passeren. Om na te gaan hoeveel aal er door de aalhevel 
de Veluwerandmeren intrekken, wordt door de Vistands-
beheercommissie Veluwerandmeren (VBC) een monito-
ringsprogramma opgezet.

Vismonitoring in het IJsselmeer en Markermeer
Het Institute for Marine Resources and Ecosystem Stu-

dies, IMARES (voorheen RIVO) voert een jaarlijkse moni-

toring van de visstand in het IJsselmeer en Markermeer 

uit in opdracht van het Ministerie van Landbouw, Natuur 

en Voedselkwaliteit en het Ministerie van Verkeer en 

Waterstaat. De monitoring bestaat uit jaarlijkse routine-

bemonsteringen van de visstand aangevuld met gegevens 

over vis aangeland door de beroepsvisserij. Doel van deze 

bemonsteringen is een jaarlijks geactualiseerde beschrij-

ving van de visstand en veranderingen daarin ten behoeve 

van een integraal water- en visstandbeheer. Eind vorig 

jaar verscheen de rapportage over het jaar 2005. Helaas 

bevestigt deze rapportage de verdere achteruitgang van 

de visstand in het grootste meer van Nederland. Zo blijft 

de aalstand verder afnemen en staat het er ook met de 

overige commercieel interessante vissoorten zoals snoek-

baars, baars en spiering zeer slecht voor. Verder blijkt 

dat ook dat in 2005 commercieel minder interessante 

soorten als de brasem en blankvoorn door een intensieve 

visserij afneemt. Zowel in het Marker- als het IJsselmeer 

bestaat de visstand vooral uit jonge exemplaren. Door 

de nog steeds veel te hoge visserijdruk blijft dit water de 

status ‘meest overbeviste water ter wereld’ houden. De 

rapportage benadrukt het belang van een daadwerkelijke 

sanering van de beroepsvisserij. 

Bibliotheek Sportvisserij Nederland op het net
Sportvisserij Nederland beschikt over een unieke collec-

tie visgerelateerde literatuur. De bibliotheek van Sportvis-

serij Nederland bestaat uit de meest uitgebreide collectie 
boeken, wetenschappelijke tijdschriften en overdrukken 

over vis, visstand en sportvisserij van Nederland. Bij het 

ter perse gaan van dit nummer van Visionair telde de 

bibliotheek meer dan 19.000 titels waarvan ruim 1900 

boeken.  Vanaf 15 juni dit jaar is de gehele collectie via 
www.sportvisserijnederland.nl te benaderen. Weten-

schappers, waterbeheerders en ieder ander die, al dan 

niet professioneel in vis, visserij en visserijbiologie is 

geïnteresseerd kan vanaf genoemde datum digitaal de 

bibliotheek bezoeken.
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In deze rubriek zijn elke editie opvallende en minder in het oog springende  
waarnemingen uit de vis- en visserijwereld.


