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Samenvatting 
 

Op verzoek van HSV Nieuw Leven in Zaltbommel is op 18 maart 2018 

door Sportvisserij Nederland een visserijkundig onderzoek uitgevoerd in 

de Marten van Rossumgracht. De visstand in deze stadsgracht is in 1996 

voor het laatst bemonsterd. De vereniging wil advies over de 

mogelijkheden van visstandbeheer en eventuele inrichting van het water. 

 

Tijdens het onderzoek zijn de soortsamenstelling, de lengteopbouw van 

de verschillende vissoorten en de conditie van de vis vastgelegd. De 

visstandbemonstering is uitgevoerd met behulp van een zegen- en 

elektrovisserij. De omvang van het visstand in aantallen en in biomassa in 

de Marten van Rossumgracht is vrij beperkt. De vangst bestond qua 

aantallen voornamelijk uit vetje, baars en brasem. Qua gewicht werd de 

vangst bepaald door kruiskarper (44%) en graskarper (20%). De rest 

heeft een aandeel in het vangstgewicht van hooguit enkele procenten. De 

conditie van de meeste vissoorten is voldoende.  

 

De vangsten zijn ten opzichte van 1996 drastisch afgenomen. De visstand 

is afgenomen door de afname van nutriënten (afkoppelen 

riooloverstorten, baggeren), de aalscholvervraat en de 

waterpeilschommelingen. De mogelijkheden om de visstand te beheren 

zijn beperkt.  

 

Om het water bevisbaar te houden zou het aandeel waterplanten niet toe 

moeten nemen. Een toename van het areaal aan waterplanten is niet 

altijd positief voor de zuurstofhuishouding. Om het aandeel waterplanten 

te beperken kan graskarper, karper of brasem uit gezet worden. Om het 

afnemende bestand aan grote brasems aan te vullen is een uitzet van 

enkele tientallen grote brasems (>40 cm) aan te bevelen. De zeelt is een 

aantrekkelijke sportvis, die in dit water uitgezet kan worden.  

 

Qua inrichting is de Marten van Rossumgracht een water met een goede 

oeverbegroeiing. Door het heldere water is er echter nauwelijks vis 

aanwezig in de oeverbegroeiing.  
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1 Inleiding 

Op verzoek van HSV Nieuw Leven is op 18 maart 2018 door Sportvisserij 

Nederland een visserijkundig onderzoek uitgevoerd in de Marten van 

Rossumgracht. De visstand is in april 1996 voor het laatst bemonsterd. De 

vereniging wil weten of de genomen inrichtingsmaatregelen effect hebben op 

de visstand. Zij wil tevens advies over de mogelijkheden van visstandbeheer 

en eventuele inrichting van het water.  

 

 

  

Figuur 1.1 Overzichtskaart Marten van Rossumgracht in Zaltbommel (Google 

Maps). 

 

Dit rapport is als volgt opgebouwd. In hoofdstuk 2 wordt het water, de 

sportvisserij en het gevoerd beheer beschreven. Hoofdstuk 3 beschrijft de 

uitvoering van het onderzoek en de gegevensverwerking, waarna in 

hoofdstuk 4 de resultaten van de visstandbemonstering worden 

gepresenteerd. In hoofdstuk 5 worden de resultaten besproken en worden 

knelpunten geformuleerd. Tot besluit worden in hoofdstuk 6 aanbevelingen 

gedaan op het gebied van visserijbeheer en inrichting.  

 

De soortprofielen (korte beschrijving) van alle Nederlandse vissoorten zijn te 

vinden op de website van Sportvisserij Nederland>vis en water>vissoorten. 
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De oevers zijn goed begroeid en bieden veel structuur en beschutting voor 

kleine vis.  

 

 
De vangst bestond toch voornamelijk uit grote vissen. 
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2 Algemene gegevens 

2.1 Gebiedsbeschrijving 

De Marten van Rossumgracht ligt aan de zuidwestzijde van de oude 

stadskern van Zaltbommel en maakt deel uit van de vestingwerken.  

De lengte van het water is circa 790 meter. De breedte varieert van 25 tot 

75 meter. Het totale wateroppervlak is circa 3,2 hectare. De gemiddelde 

diepte is 2 meter. De grootste diepte is 2,5 meter. De bodem bestaat klei. 

Op de bodem bevindt zich een modderlaag met een dikte van 0 tot 10 

centimeter. De taludhelling varieert van flauw tot steil. In de gracht liggen 

schanskorven ter verdediging van de oever en de achterliggende zandwal 

van het vestingwerk.  

De oevers zijn grotendeels beschoeid. Van de totale oeverlengte is circa 90% 

beschoeid. Langs de beschoeide delen is er veel schuilgelegenheid voor vis. 

Langs de beschoeide en niet-beschoeide delen staat riet en lisdodde. Ook 

staan er verspreid langs het water wat bomen met inhangende takken. 

Volgens de vereniging was in de zomer van 2017 circa 10% van het water 

begroeid met onderwatervegetatie (voornamelijk waterpest). In voorgaande 

jaren was 40-50% van het wateroppervlak begroeid met ondergedoken 

vegetatie. 

Er staat geen stroming in het water. Het water wordt gevoed door regen- en 

kwelwater. De waterstanden in de singel variëren met de waterstanden op 

de Waal.  

Het water staat in verbinding met de Vireussingel en is in principe vrij 

optrekbaar voor vis.  

 

2.2 Bereikbaarheid en bevisbaarheid  

De Marten van Rossumgracht is goed bereikbaar met de auto, brommer of 

fiets langs de Marten van Rossumsingel (zuidzijde) aan de noordzijde mag 

niet gelopen of gevist worden. Langs de Marten van Rossumsingel en de 

woonwijk daarachter liggen voldoende parkeerplaatsen. Via een vrij steile 

oever met gazon is het water bereikbaar. Op enkele plaatsen is het talud 

minder steil. Visserijvoorzieningen ontbreken.  

De bevisbaarheid van het water is door de onderwaterplantenbegroeiing 

afgenomen.  

2.3 Visrecht en bevissing 

De eigenaar van water is de gemeente Zaltbommel. De visrechten zijn 

verhuurd aan HSV Nieuw Leven. De Marten van Rossumgracht is niet 

opgenomen in de Landelijke lijst van viswateren van Sportvisserij Nederland. 

Dit houdt in dat alleen leden van HSV Nieuw Leven in dit water mogen 

vissen. Voor het vissen zijn bepalingen opgenomen. In de maanden juni, juli 

en augustus is nachtvissen toegestaan. 

Langs de gehele gracht is een wedstrijdtraject aanwezig. Per jaar worden 
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circa 10 wedstrijden vervist op dit water.  

Volgens de vereniging wordt in de zomer gemiddeld door 1 sportvissers per 

werkdag gevist. Op topdagen loopt dit op tot 3 personen. 

 

2.4 Visserijbeheer 

In april 1996 is door de toenmalige OVB een visserijkundig onderzoek 

uitgevoerd (Gerlach, 1996). Er is een verouderd visstandbeheerplan 

aanwezig.  

Vissterftes zijn beperkt tot een aantal dode karpers in het voorjaar.  

De laatste 5 jaar is circa 1500 kilo kruiskarper uitgezet en circa 500 kilo 

graskarper. Er wordt niet of nauwelijks vis meegenomen uit de gracht. In de 

gracht komen individuele aalscholvers en soms groepjes van 3-5 

aalscholvers jagen. Niet bekend is of dit elke dag plaatsvindt. 

Naast de hengelsport vindt geen andere vorm van recreatie plaats in de 

gracht. 

 

 
Hoogwater in januari 2018.  
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3 Uitvoering van het visserijkundig 

onderzoek 

3.1 Visstandbemonstering 

De zegenvisserij op 18 maart 2018 is uitgevoerd door Visserijbedrijf P. 

Kalkman. Tijdens de visstandbemonstering zijn 3 zegentrekken uitgevoerd, 

waarvan 1 mislukt is. Door Sportvisserij Nederland is een deel van de oever 

bevist met een elektrovisapparaat. De gevangen vis is direct met beugels 

overgebracht in teilen en naar de verwerkingsplaats gebracht. Daar zijn de 

vissen gemeten en deels gewogen. De tweede zegentrek is niet gelukt, de 

zegen was deels op de schanskorven uitgevaren. Met de zegen is 0,6 hectare 

water bevist, met het elektrovisapparaat is 1159 meter oever afgevist. 

 

Met de vangstinspanning is voldaan aan de richtlijnen van STOWA (STOWA, 

2010) voor Visstandbemonsteringen. De STOWA schrijft voor dat 10% van 

de oeverlengte elektrisch bevist moet worden en 20% van het 

wateroppervlak bevist moet worden met de zegen.  

 

 
Figuur 3.1 Overzichtskaart uitgevoerde visserijen.  
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3.2 Visonderzoek en gegevensverwerking 

Alle gevangen vis werd kort voor het meten en wegen in een speciale 

verdovingsvloeistof licht verdoofd. Hierdoor kon de vis gemakkelijk gemeten 

en gewogen worden zonder veel kans op beschadiging en 

stressverschijnselen. 

De gegevens zijn ingevoerd in het computerprogramma Piscaria. Piscaria is 

de landelijke databank van 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. 

 

 

De waterkwaliteit (pH, EGV, 

O2) is in januari 2018 

gemeten. De waarden waren 

allen goed. (zuurstof 6,35 

mg/l, temperatuur 5,2 ˚C, 

pH 8,6 en EGV 

Geleidingsvermogen 543 

µS/cm).  

Tijdens de visserij was de 

watertemperatuur 6,9 ˚C. De 

zichtdiepte was ruim 1 

meter.  

Federatie Midden Nederland 

verleende assistentie. Bram 

Jacobs met een fraaie 

kruiskarper. 

 

http://www.piscaria.nl/
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4 Resultaten visserijkundig onderzoek 

4.1 Soortensamenstelling 

Tijdens de bemonstering van de Marten van Rossumgracht zijn in totaal 12 

vissoorten gevangen en een kruising (kruiskarper). Er zijn 345 exemplaren 

gevangen, met een totaal gewicht van ruim 48 kilo. In de onderstaande 

tabel zijn van de gevangen vissoorten het aantal, gewicht en de lengte 

weergegeven. 

 

Tabel 4.1 Gevangen vissoorten in de Marten van Rossumgracht 

Vissoort Aantal Minimum 
lengte 

(in cm) 

Maximum 
lengte  

(in cm) 

Hoeveelheid 
(in kg) 

Minimum 
gewicht 

(in g) 

Maximum 
gewicht 

(in g) 

Baars                     53 7 13 0,4 3 25 

Brasem                    46 9 60 7,0 6 2599 

Blankvoorn                20 8 18 0,3 4 65 

Graskarper                2 70 78 9,6 3977 5650 

Kleine modderkruiper      2 11 11 0,0 8 8 

Kruiskarper               11 43 53 21,5 1475 2785 

Aal/Paling                2 89 106 3,9 1415 2477 

Pos                       25 6 10 0,1 3 13 

Roofblei                  1 14 14 0,0 21 21 

Rietvoorn/Ruisvoorn       4 11 13 0,1 14 24 

Snoek                     1 71 71 2,5 2538 2538 

Vetje                     175 4 7 0,1 <1 2 

Zeelt                     3 18 45 2,8 91 1474 

        

Totaal 345   48,3   
 

De vangst bestond qua aantallen voornamelijk uit vetje 34% en Overig (pos, 

rietvoorn, kleine modderkruiper, paling en zeelt). Baars en brasem zijn 

daarna de belangrijkste soorten met een aandeel van circa 15% 

 

Baars                    
10%

Brasem                   
9%

Blankvoorn               
4%

Graskarper               
0%

Kruiskarper              
2%

Vetje                    
34%

Overig
41%

Relatieve aantals-aandeel
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Qua gewicht werd de vangst bepaald door kruiskarper (44%), graskarper 

(20%) en overige soorten (20%)  

 

4.2 Lengte-frequentie en conditie  

Van de belangrijkste vissoorten is de lengte-frequentieverdeling en de 

conditie in grafieken weergegeven. De grafieken zijn hieronder per vissoort 

toegelicht. Als maat voor de conditie van de vis wordt genomen de 

verhouding tussen het gemeten gewicht en het ‘normaalgewicht’ van de vis. 

Wanneer de conditiefactor 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.  

 

Baars 

In totaal zijn 53 baarzen gevangen met een lengte die varieerde van 7 tot 13 

centimeter. Waarschijnlijk zijn alle baarzen van de 0+ jaarklasse. Dit zijn 

baarzen die in het voorjaar van 2017 geboren zijn. De conditie van deze 

baarzen vertoonde veel spreiding, maar was gemiddeld gezien voldoende.  
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Blankvoorn 

Van de vissoort blankvoorn zijn 20 exemplaren gevangen, variërend in 

lengte van 8 tot 18 centimeter. Ook van de blankvoorns zijn voornamelijk 

vissen van de 0+ jaarklasse gevangen. De blankvoorns verkeerden deels in 

een onvoldoende conditie.  

 

 

 

 

 

Brasem 

Van de vissoort brasem zijn 46 exemplaren gevangen, variërend in lengte 

van 9 tot 60 centimeter. Het betrof voornamelijk kleine exemplaren. De 

kleine brasems verkeerden in een onvoldoende conditie. De drie grote 

brasems hadden een goede conditie. 

 

 

 

 

 

Kruiskarper 

Van kruiskarper zijn 11 exemplaren gevangen. Het kleinste exemplaar was 

43 cm groot, de grootste kruiskarper was 53 centimeter. De conditie van de 

kruiskarpers is voldoende tot goed.  
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Overige soorten 

Van graskarper zijn twee exemplaren gevangen met een lengte van 70 en 78 

cm. De kleine modderkruiper is ook gevangen, beide vissen hadden beide 

een lengte van 11 cm. Beide alen of palingen zijn nabij de duiker met de 

Virieusingel gevangen. De alen waren 89 en 106 cm lang. Pos is relatief ook 

veel gevangen. Van deze soort zijn 25 stuks gevangen met een lengte 

tussen de 6 en 10 cm. Er is 1 roofblei gevangen met een lengte van 14 cm. 

Deze roofblei is waarschijnlijk als klein visje meegekomen met vistransport 

of via de Virieusingel ingezwommen. De ruisvoorn is een plantenminnende 

soort, er zijn 4 exemplaren gevangen tussen de 11 en 13 cm gevangen. Van 

snoek is maar 1 exemplaar gevangen met een lengte van 71 cm.  

Vetje is de meest voorkomend vissoort, hiervan werden 175 stuks gevangen 

met een lengte van 4 tot 7 centimeter. Van zeelt zijn 3 stuks gevangen. 

Zeelt is een plantenminnende soort, die het goed doet in begroeide wateren. 

De zeelten hadden een lengte tussen de 18 en 45 centimeter. De conditie 

was voldoende voor het kleinste exemplaar, beide grote zeelten hadden een 

voldoende tot goede conditie (zie foto pagina 6). 
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5 Bespreking en knelpunten 

5.1 Bespreking 

Soortsamenstelling 

Tijdens de visstandbemonstering in de Marten van Rossumgracht zijn 12 

vissoorten gevangen. Daarnaast is de kruiskarper gevangen (kruising of 

hybride tussen een goudvis en schubkarper). De soortdiversiteit is daarmee 

iets hoger dan gemiddeld. Normaal worden gemiddeld 10 tot 11 soorten 

aangetroffen tijdens een visserijkundig onderzoek.  

Vijf soorten behoren tot de hoofdgroep eurytope vissoorten (geen voorkeur 

voor planten of stroming). Dit betreft de soorten baars, brasem, blankvoorn, 

aal en pos. Er zijn vijf limnofiele soorten (soorten die behoren tot het 

plantenrijke milieu met stilstaand water) aangetroffen, namelijk kleine 

modderkruiper, ruisvoorn, snoek, vetje en zeelt. Graskarper is ook een 

plantenminnende soort maar is een soort die ook onder de Exoten valt. 

Roofblei behoort tot de reofiele hoofdgroep van vissen. Dit zijn soorten die 

stromend water nodig hebben voor het voltooien van hun hele levenscyclus. 

Roofbleien kunnen zich wel handhaven op stilstaande wateren, maar kunnen 

hun levenscyclus niet voltooien. 

 

Vetje is verreweg de meest dominante vissoort qua aantallen (circa 50%). 

Baars en brasem hebben een aandeel in de aantallen van circa 15%. De 

overige soorten hebben een aandeel in de aantallen van minder dan enkele 

procenten.  

Qua vangstgewicht liggen de verhoudingen totaal anders. De kruiskarper en 

de graskarper hebben een aandeel van 44% en 20%. De brasem heeft een 

aandeel van circa 15% in het vangstgewicht.  

 

Conditie 

De conditie van de meeste vissoorten is voldoende. Grote blankvoorn en 

kleine brasem hebben een onvoldoende conditie. Dit zal ongetwijfeld te 

maken hebben met een verslechterde voedselsituatie in de winter. Deze 

vissen eten voornamelijk zoöplankton en dat is in de winter maar beperkt 

aanwezig.  

 

Lengtesamenstelling 

Van ruisvoorn en snoek ontbreken de jongste jaarklassen. Van de baars, 

brasem, blankvoorn, ruisvoorn, snoek en zeelt zijn onvolledige 

lengtefrequenties aangetroffen, waarin één of meerdere jaarklassen 

ontbreken.  

 

Tijdens de bemonsteringen is geen karper gevangen. Volgens de vereniging 

is er nog wel redelijk bestand aan vrij grote karpers aanwezig. Deze vissen 

zijn niet gevangen met de zegen of tijdens het elektrisch vissen.  
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5.2 Knelpunten  

Visstand 

De vangsten tijdens de visstandbemonstering zijn laag te noemen. Zelfs als 

de mislukte zegentrek in acht wordt genomen. De zegentrekken zijn 

uitgevoerd op de locaties waar de meeste vis werd verwacht op basis van de 

bevissing in 1996.  

Vele jaarklassen van de meeste soorten ontbreken. Van de roofvis snoek is 

maar 1 exemplaar gevangen, terwijl deze soort zich in de structuurrijke 

oeverzone in redelijk grote aantallen verwacht werd. Ook is er voldoende 

structuur en beschutting aanwezig voor veel jonge blankvoorn, ruisvoorn en 

zeeltjes. Dat deze vissoorten zo weinig voorkomen kan alleen te maken 

hebben met predatie (voornamelijk aalscholver), in combinatie met de 

afname van de voedselrijkdom van het water. Daarnaast zal de wisseling van 

het waterpeil ook een rol spelen. 

 

Waterkwaliteit - kwantiteit 

Op het gebied van waterkwaliteit lijken er geen problemen te zijn, behalve 

dat door de afname van de voedselrijkdom er minder nutriënten in het water 

zitten en hierdoor de draagkracht is afgenomen.  

 

Op het gebied van waterkwantiteit is het variëren van het waterpeil mogelijk 

een knelpunt voor de visstand. Het waterpeil varieert nu (met vertraging) 

met de waterstand in de Waal. Een oplossing zou kunnen zijn het inlaten van 

water uit de achterliggende Bommelerwaard. Het waterschap zal hier echter 

waarschijnlijk geen voorstander van zijn, omdat dit redelijk eutroof water is.  

 

 

Inrichting en onderhoud van het viswater 

In de Marten van Rossumsingel is voldoende structuur aanwezig. Er is geen 

achterstallig onderhoud, behalve bij de duiker naar de Virieusingel, waar 

blad en takken zijn opgehoopt. Daar is lokaal ook veel bagger aanwezig. Dit 

kan met een mobiele kraan vrij eenvoudig worden verwijderd.  

 

Naar verwachting zijn de vangsten in de Virieusingel ook fors 

teruggelopen. Dit meldt de vereniging hierover:  

 

Zoals eerder aangegeven het afgelopen jaar (2017) nauwelijks tot geen 

waterplanten in de gracht.  Daarbij zijn de vangsten ronduit slecht te 

noemen. Vangsten worden ieder jaar slechter. In de aangrenzende 

Virieusingel is er sprake van een explosieve groei van waterplanten.  

Daar is het niet mogelijk om in zomer en najaar te vissen door de vele 

waterplanten (vooral waterpest). Hoewel de grachten met elkaar in 

verbinding staan (pijp onder de weg) is het verschil in begroeiing 

opmerkelijk te noemen. 
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5.3 Vergelijk 1996-2018 

 

De visstand in de Marten van Rossumgracht is eerder bemonsterd op 15 april 

1996. De vangstgegevens zijn in onderstaande tabel samengevat. 

 
 

In 2018 zijn de vissoorten kolblei, karper, winde alver en snoekbaars niet 

meer aangetroffen. Karper (122 kilo), brasem (650 kilo) en blankvoorn (52 

kilo) zijn niet (of nauwelijks) meer gevangen, net als 66 (!) kilo snoek en 29 

kilo snoekbaars. De afname van deze soorten verklaart de afname in de 

visbiomassa tussen 1996 en 2018. Verwacht wordt dat de aantallen en/of 

biomassa aan limnofiele soorten toeneemt (soorten die houden van 

stilstaand en/of plantenrijk water), maar deze soorten (snoek, zeelt en 

ruisvoorn) laten juist ook een afname van de aantallen en biomassa zien. De 

toename werd ook zeker verwacht, gezien de toename van de vegetatie en 

structuren langs de oever.  

 

Het is frappant om te zien dat in de Marten van Rossumgracht tijdens de 

bemonstering in 1996 circa 22 kilo snoek werd gevangen, waarin de meeste 

jaarklassen wel vertegenwoordigd zijn. Toentertijd was er weinig oeverbegroeiing 

en bestonden er ook waterpeilschommelingen. De Virieusingel (2012) had ook 

een goede snoekstand (38 kg).  

Nu alle omstandigheden verbeterd lijken te zijn in de Marten van Rossumgracht 

wordt er veel minder snoek gevangen. In de gracht is meer beschutting aanwezig 

en het water is helderder geworden. Dit zijn voor snoek belangrijke voorwaarden 

voor een goede snoekstand.   
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De afname van de aantallen en hoeveelheid vis heeft meerdere oorzaken. 

Waarschijnlijk is dit een combinatie van afname voedsel (afkoppelen 

overstorten in 1998 en baggeren in 2001-2003) en predatie, met name door 

de aalscholver. De effecten van de aalscholver zijn duidelijk zichtbaar in het 

ontbreken van vis tussen de circa 20 en 45 cm.  
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6 Aanbevelingen 

6.1 Visserijbeheer 

De omvang van het visstand in aantallen en in biomassa in de Marten van 

Rossumgracht is vrij beperkt. De aalscholvervraat in de Marten van 

Rossumgracht maakt het uitzetten van brasem en blankvoorn niet zinvol. 

Daarnaast is Sportvisserij Nederland geen voorstander van het uitzetten van 

witvis in deze wateren, omdat de overleving van deze vissen vaak slecht is. 

Ook worden de vissen onttrokken aan witvisbestanden in het 

Benedenrivierengebied of de Randmeren/IJsselmeer. Zie hiervoor de website 

Sportvisserij Nederland>HSV-service>Viswaterbeheer>8.22 Verantwoord vis 

uitzetten. 

 

 

Gezien de ervaring in het verleden op dit water en op andere wateren is de 

conclusie dat de visstand maar in zeer beperkte mate is te sturen op dit 

soort wateren. De aalscholvervraat, het relatief heldere water, de 

oppervlakte maken de mogelijkheden om het qua visstand te beheren 

beperkt.  

 

Om het water bevisbaar te houden zou het aandeel waterplanten niet toe 

moeten nemen. Een toename van het areaal aan waterplanten is niet altijd 

positief voor de zuurstofhuishouding. Zie hiervoor het kader op de volgende 

bladzijde. Het aandeel waterplanten kan beperkt worden door graskarper, 

karper of brasem uit te zetten. Sportvisserij Nederland is geen voorstander 

van een grootschalige uitzet van brasem (zie hiervoor), maar om het 

afnemende bestand aan grote brasems aan te vullen is een uitzet van enkele 

tientallen grote brasems (>40 cm) aan te bevelen.  

 

Om het water bevisbaar te houden kan overwogen worden een lichte 

bezetting van graskarper na te streven. Deze graskarpers moeten wel 

voldoende groot qua formaat zijn, anders worden ze weggevreten door 

aalscholvers. De graskarper is door zijn vrij ronde vorm gemakkelijk te 

consumeren door een aalscholver. Een lichte bezetting met karper is ook een 

mogelijkheid om de waterplanten enigszins in toom te houden. De karper 

wroet namelijk in de bodem op zoek naar voedsel en houdt zo stukken water 

vrij van planten. Daar profiteren ook de zeelt en de brasem van. Karper 

reproduceert wel in Nederland (paait), maar de rekrutering is in de meeste 

wateren nihil. Dit komt omdat de jonge karpertjes te klein de winter in gaan 

en omdat ze selectief worden weggevreten door snoek. Dit gebeurd al 

gedurende de zomer.  

 

Voor de karpervissers kan overwogen worden om wat spiegelkarpers uit te 

zetten. Spiegelkarpers zijn karpers met een beperkt aantal schubben op de 

zijkant. Deze karpers zijn individueel herkenbaar aan het unieke 

beschubbingspatroon. Meldingen van spiegelkarpervangsten kunnen vaak op 

speciale sites worden gedaan. Hierdoor kan een sportvisser al snel afleiden 

waar de karper eerder is gevangen en hoeveel de vis is gegroeid.  
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De wens van de vereniging om een hoge karperbezetting na te streven op de 

gracht is moeilijk omdat het water daarvoor te groot is en in open verbinding 

met de Virieusingel staat. Sportvisserij Nederland adviseert daarom om 

alleen wateren kleiner dan 1 hectare te bezetten met hogere dichtheden 

karper. Gezien de waterplantenontwikkeling lijkt een lichte bezetting van 

zeelt ook tot de mogelijkheden te behoren.  

 

De uitzet van de volgende vissoorten en hoeveelheden word aanbevolen: 

 

Karper 100 kilo/ha.  

Graskarper 50 kilo/ha 

Zeelt: totaal 50 kilo. 
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Het (theoretische) zuurstofverloop gedurende de dag staat in bovenstaande grafiek. In de ochtend 

neemt het zuurstofgehalte toe, de planten produceren onder invloed van licht zuurstof. In de 

middag is het zuurstofgehalte maximaal. In de avond en nacht neemt het zuurstofgehalte weer af. 

De planten produceren geen zuurstof meer (er is weinig of geen licht) en de planten consumeren 

zelfs zuurstof. Door de biologische afbraak (van organische stof) neemt het zuurstofgehalte nog 

verder af. Het zuurstofgehalte is het laagst rond 5-7 uur in de morgen. In perioden met 

afsterven van waterplanten (aug-sept) kan in een waterplantenrijke vijver toch 

zuurstofgebrek ontstaan! Bij onderverzadiging (<80%) is het zinvol om laat in de middag nog 

eens te meten. Zo krijg je een beeld of het verzadigingspercentage grote delen van de dag buiten 

het optimum ligt (80-120%). Door het massaal afsterven van planten in het najaar kan een 

zuurstoftekort (vissterfte!) en stankoverlast ontstaan. 

Relatie zuurstof en pH 

Het CO2 gehalte in het water is normaal 2% en is dus hoger dan in de lucht (0,035%). Door de 

waterplanten wordt ’s nachts zuurstof verbruikt en het CO2 gehalte in het water zal toenemen. Door 

vissen en omzetting van organische stof neemt het gehalte CO2 in de nacht ook toe. Hierdoor daalt 

de pH. Om lage zuurstofwaarden en een lage pH (of pH verlaging) te vermijden is het dus zaak ‘s 

nachts te beluchten! En overdag de beluchter uit te zetten. Door overdag niet te beluchten wordt 

het verschil tussen minimum en maximum pH afgevlakt.  

Een hoge bedekking met waterplanten is ook in de zomer geen garantie voor goede 

zuurstofwaarden. Door een hoge waterplantenbedekking dringt er maar weinig licht door. Op enige 

diepte zal het zuurstofgehalte afnemen en kan zelfs op een zonnige dag tot ver in de morgen erg 

laag blijven. Meting van het zuurstofgehalte in een plas gaf op anderhalve meter diepte om circa 

11:00 uur een waarde van 0,22 mg/l ! 

 

 

 

Foto van de dichtbegroeide vijver en de zuurstofmeter, die op 1,6 meter diepte 0,22 mg/l zuurstof 

aangeeft. Veenendaal, 14 augustus 2012, ‘s morgens 11 uur. 
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6.2 Inrichting & Beheer 

Qua inrichting en beheer is er weinig te verbeteren aan de huidige toestand 

in de Marten van Rossumgracht. Ook al zouden er inrichtingsadviezen 

worden gegeven, dan is het maar zeer de vraag of deze uitgevoerd kunnen 

worden in verband met de ruimte en het cultuur-historische aangezicht van 

de stadswal.  

 

 

 

 

 

Geen enkele spiegelkarper heeft hetzelfde beschubbingspatroon 

 

 

6.3 Overige zaken 

Hengelvangstregistratie 

Sportvisserij Nederland heeft een website en app ontwikkeld voor het 

registreren van vangsten. Het registreren van vangsten vinden veel 

sportvissers een leuke bezigheid, die nu leuker en makkelijker is. Vangsten 

zijn te registreren op www.mijnvismaat.nl. De app is gratis te downloaden.  

Voor meer informatie mail naar: info@mijnvismaat.nl 

Voor wedstrijdregistraties wordt een aparte module ontwikkeld. 

 

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. 

 

De online verenigingsservice 

Sportvisserij Nederland werkt samen met de federaties aan een optimale 

service naar de verenigingen toe. Deze service wordt aangeboden via de 

website www.hsvservice.nl (ook te benaderen via 

www.sportvisserijnederland.nl). Hier vindt u praktische informatie over: 

• bestuur  

• controle  

• jeugdwerk 

http://www.mijnvismaat.nl/
mailto:info@mijnvismaat.nl
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• promotie 

• visstandbeheer 

• vrijwilligers 

• wedstrijden 

• ledenactiviteiten 

 

De informatie is in de vorm van infobladen, handleidingen, veldgidsen en 

brochures beschikbaar als downloads (PDF). U vindt op de verenigingsservice 

ook informatieve (instructie)video's en de mogelijkheid om materialen te 

bestellen, een online cursus te volgen of u op te geven voor een praktische 

cursus bij Sportvisserij Nederland. Met de informatie op de 

verenigingsservice kunnen verenigingen en hun vrijwilligers direct aan de 

slag met hun activiteiten. 

 

Subsidie 

Het Fonds Verbetering Sportvisserijmogelijkheden heeft als doel activiteiten 

van de aangesloten hengelsportverenigingen te stimuleren en duurzame 

verbetering van de sportvisserijmogelijkheden te ondersteunen. Het Fonds 

Verbetering Sportvisserijmogelijkheden kan activiteiten ondersteunen op het 

gebied van: · 

• voorzieningen aan het viswater, voor de visstand of voor de sportvissers 

 

De maximale bijdrage die per project kan worden verleend, bedraagt 50 % 

van de externe kosten tot een maximum bijdrage van 10.000 euro. Minimaal 

dient de eigen bijdrage 2.000 euro te zijn. 

De activiteiten kunnen heel divers zijn. Om een idee te geven: aanleg van 

een paaigebied, een beluchtingsinstallatie, beschermingsconstructies tegen 

aalscholvers, een schuilhut, een eigen clubhuis, trailerhellingen, vissteigers, 

visbotenhavens, etc. Zie voor de meest actuele voorwaarden de website 

sportvisserijnederland.nl en kijk bij: verenigingsservice: bestuur.  

Een schone visstek 

 

Sportvissers houden van een schone omgeving. Het organiseren van een of 

meerdere vuilruimacties draagt daar aan bij en zorgt voor extra betrokkenheid van 

de leden. Ondanks dat het gros van het zwerfaval niet van sportvissers afkomstig 

is, maken de opruimacties van de georganiseerde hengelsport duidelijk dat wij een 

schoon milieu belangrijk vinden. 

Naast vuilruimacties die veel hengelsportverenigingen organiseren is het raadzaam 

om aan het eind van het jaar verloren vislijnen te verwijderen. Zo minimaliseert de 

vereniging de kans dat dieren verstrikt raken in de lijnen. Er kunnen lijnen 

achterblijven in overhangende takken, riet of op eilanden waar tegenaan gevist 

wordt. Dit kan het best gedaan worden vanaf het water met een boot of met een 

waadpak in ondiep water. Meestal zijn er gemakkelijk vrijwilligers voor te vinden 

en als de vereniging geen boot heeft zijn vaak karpervissers die over een 

eenvoudige opblaasboot beschikken.  

Het vismateriaal dat gevonden wordt kan verdeeld worden onder de vrijwilligers.  
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Bijlage I Factsheet van de Marten van 

Rossumgracht  

Marten van Rossumgracht 

 

Visrecht 
Verhuurder visrecht: Gemeente Zaltbommel 

Visrechthebbende: HSV Nieuw Leven 

Schriftelijke toestemming: Vergunning visrechthebbende 

  

 

 

Algemene beschrijving 

Ligging: De Marten van Rossumgracht maakt 

onderdeel uit van een grachtenstelsel 

rondom de oude stadskern van 

Zaltbommel. 

Grootte: 3,2 ha 

Gem. diepte: 2 meter 

Watertype: Stadsgracht 

Functie: Viswater  

Oever: Beschoeide oever.  

 

Huidige ecologie & milieu 

Milieu:  Visstandbemonstering 2018 

Waterplantenbedekking zomer Doorzicht: 50-100 cm Vissoort Aantal kg 

Baars                     53 0,4 

Brasem                    46 7,0 

Blankvoorn                20 0,3 

Graskarper                2 9,6 
Kl. 
modderkruiper      2 0,0 

Kruiskarper               11 21,5 

Aal/Paling                2 3,9 

Pos                       25 0,1 

Roofblei                  1 0,0 

Ruisvoorn       4 0,1 

Snoek                     1 2,5 

Vetje                     175 0,1 

Zeelt                     3 2,8 

    

Totaal 345 48,3 

 
 

Bovenwaterplanten: 0% Baggerlaag: 0 tot 10 cm 

 

Drijfbladplanten: <1% Stroming: Geen 

Onderwaterplanten: 40% Substraat: Klei/Zand 

Totaal: ca 40%? Visbarriere: Duiker naar 

Virieusingel 

 

Visstand:  Kenmerkende vissoorten: 

  

 

Meest voorkomend: Vetje, baars 

blankvoorn 

Grootste biomassa: kruiskarper, brasem, 

karper  

Roofvis: Snoek 

Vissterfte:  Ieder voorjaar enkele 

karpers 
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Sportvisserij (situatie 2018) 

Visserijtype: 

 

 

 

 

 

 Recreatievisser  Karpervisser  

Bereikbaarheid: goed. 

Bevisbaarheid: Goed 

Voorzieningen: geen 

Aantal wedstrijden/jaar: 10 per jaar 

Aantal vissers/dag: gemiddeld 1 sportvisser 
Visuitzettingen:  • 1500 kilo kruiskarper en 500 kilo graskarper 

Hengelvangstregistratie: • geen.  

Regelgeving: Vergunningvoorwaarden HSV 

Knelpunten: • Veel aalscholverpredatie 
• Waterpeilschommelingen. 
• Plaatselijk veel bagger bij duiker naar Virieusingel 

 

Gewenste situatie 

Streefbeelden Maatregelen 

• Visbestand naar mogelijkheden water 
 

• Uitzet karper, graskarper en lichte bezetting zeelt  
 

 

Meer informatie 

/literatuur: 
Gerlach, G. & R.B. Zoetemeyer, 1996. Rapport Visserijkundig onderzoek Marten van 

Rossumgracht. Uitgevoerd op 15 april 1996 in opdracht van Hengelsportvereniging 

Nieuw Leven. Project V0.1533/01 1996. Organisatie ter Verbetering van de 

Binnenvisserij, Nieuwegein. 

De Laak, G.A.J., 2018. Rapport Visserijkundig Onderzoek Marten van Rossumgracht in 
Zaltbommel, 2018. Sportvisserij Nederland, Bilthoven in opdracht van 
Hengelsportvereniging Nieuw Leven in Zaltbommel. Project AVK2018001. 
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