
Verbraseming
v e r b r o e d e r t

r i e s I a n d

Als gevolg van de 'verrijking' met een overdaad aan meststoffen

veranderen onze binnenwateren steeds meer in een groene al-

gensoep.

Het dierlijk leven in het zoete water lijdt er onder, behalve één

vissoort: de brasem. Die gedijt prima in het geëutrofieerde water

en vormt zo langzamerhand een "ware monokultuur. Want hij

bekonkurreert andere vissoorten, zoals de aal, en maakt door

zijn eetgedrag de troebeling nog erger.

Jaap Vegter

Omdat beroepsvissers de

snoekbaarsstand niet mogen

bevissen, komt er van deze

roofvis maar een klein aantal

oude exemplaren voor, die de

uit de hand gelopen schub-

visstand niet in toom kunnen

houden.

Dit probleem bracht in Fries-

land de vanouds rivaliserende

sport- en beroepsvissers om de

tafel, met een unieke beheers-

overeenkomst als resultaat: de

brasem wordt massaal wegge-

vist en door een gericht vis-

standbeheer kan de snoek-

baarsstand zich gaan herstel-

len. En als het mee zit verbetert

ook de waterkwaliteit.

Op enkele plaatsen in Nederland wordtal op
kleine schaal geëxperimenteerd met ingrepen in
de visstand als vorm van milieubeheer. Rijks-
waterstaat doet onder gekontroleerde om-
standigheden enkele proeven met het verbeteren
van de waterkwaliteit als doel. Voor grotere
projekten als in Friesland is men nog huiverig.
De praktijkmensen - de vissers - zien er echter,
wel heil in op grond van de ervaring die ze met
visstandbeheer al hebben.
En de wetenschappers zijn blij met zo'n groot-
schalig experiment dat niet uit hun budget wordt
bekostigd.

Brasem vissen met de zegen

Nieuwsgierig geworden naar deze vorm van
visstandbeheer ga ik samen met Henk Buitjes,
een Zoutkamper die voor zijn beroep vist op het
Lauwersmeer, een dag met drie Friezen mee om
op brasem te vissen. Aan boord van hun nieuwe
schip spreken we met hen over de voorge-
schiedenis en het verloop van hun eerste brasem-
seizoen.
Daarvoor moeten we om zeven uur bij de Gala-
madammen zijn. Dat ligt bij de brug over de
verbinding tussen de Morra en de Fluessen, twee
grote meren in Zuidwest-Friesland.

We zijn er veel të vroeg, maar scharrelen in het
ochtendlicht alvast rsadr de steiger waar de'
nieuwe aanwinst van de drie samenwerkende
Friezen ligt. Een echte viskotter kun je het niet
noemen. Maar door de vierkante en platte vorm
heeft he* een groot werkdek en moet het een
uitstekend schip zijn voor ondiep water. Op het
dek ligt de enorme zegen waarmee de brasem
wordt opgevist. In de ene zij van het schip han-
gen twee stalen palen die — net als bij een bag-
gerschip — in de bodem gezet kunnen worden om
het schip op zijn plaats te houden. Tegen de
reling aan de andere kant zijn twee hydraulische
lieren gemonteerd.
Een grote stuurhut voorop het schip vormt een
riant verblijf voor deze dagvissers. Terwijl we
betreuren dat we daar nog niet in kunnen wor-
den we begroet door de heer Bajema ('zeg maar
Eeltje') en Berend van Netten.
De derde aandeelhouder, Bertus Visser, is er
vandaag niet bij. Bajema's zoon Otte valt voor
hem in. Bertus Visser is voorzitter van de Friese
Bond van Binnenvissers en moest ook vandaag
weer op reis om de belangen te behartigen.
Eeltje vertelt dat zijn kollega het afgelopen jaar
zo'n zeventig dagen voor de bond op pad was.
Ook in de onderhandelingen met de Friese
Federatie van Sportvisverenigingen heeft hij
ontzettend veel tijd gestoken. We begrijpen dat
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ze erg ingenomen zijn met hun voorzitter.
Vervolgens stapt ook de 'kontroleur' aan boord.
Tijdens de brasemvisserij worden de beroeps-
vissers namelijk gekonfroleerd door een sport-
visser! Die moet er op toe zien dat alles volgens
de regels van de overeenkomst verloopt. Zo
moet de meegevcmgen snoekbaars die kleiner is
dan 60 centimeter teruggezet worden. De grotere
exemplaren mogen wel worden verkocht. Dat
juist een hêngelaar dit moet kontroleren, ligt aan
de verdeling van de visrechten. De meeste be-
roepsvissers in Friesland mogen alleen op aal
vissen. Alle andere vis — de 'schubvis' — is voor
4e Sport, Dat is dan ook de reden waarom voor
deze beheersvisserij een overeenkomst met de
Federatie van Sportvisverenigingen nodig is.
Ëeltje, Bertus en Berend vissen van april tot en
met oktober alleen met fuiken op aal. Voor deze
beroepsvissers in hart en nieren een frustrerende
situatie, die hen de mogelijkheid onthield om de
visstand goed te kunnen beheren. En de sport-
vissers komen er nu achter dat dat met een
hengel ook niet wil. De kontroleur blijkt echter
een welkome gast te zijn en over zijn taak aan
boord wordt slechts vriendelijk gegrapt.

Mechanische zegen

Nadat we ons in het oliegoed hebben gehesen
varen we de Moira op. Een paar honderd meter
uit de oever gaat aan een boei het uiteinde van
de zegen overboord. Vervolgens wordt met een
kalm gangetje het net zo uitgevaren, dat het in
een halve cirkel in het water komt te staan.
Eeltje en Otte staan achterop om het net fatsoen-
lijk over het open achterschip het meer in te
helpen. Een gebogen rij oranje drijvers markeert
onze route. Wanneer het laatste stuk net over-
boord gaat, bevinden we ons weer dichter bij de
oever.
De zegen die voor deze visserij gebruikt wordt is
een r#cht stuk netwerk van maar liefst 700 meter
lengte, De hoogte bedraagt 7 meter; een af-
meting die ook in water van 1,5 meter diepte nog
goed vist Het net staat dan in een bocht Öp de
helft van de iengte van de zegen bevindt zich de
zak. Daarin komt uiteindelijk de gevangen vis
terecht Het net blijft récht op in het water staan
omdat de bovenreep is voorzien van drijvers en
de onderkant verzwaard ts met ijzer,

in Otte gooien du mlc overboord

De maaswijdte van de zegen bedVaagf 7 centi-
meter. In de zak zitten mazen van 6 centimeter.
Nu de zegen in het water staat varen we naar e|e
oever toe. De beide palen maken een vrije val de
bodem in en het schip ligt vast
Zo dicht bij de rietkraag kun je geen ankers
uitbrengen en het schip gaat er flink aan trekken,
zoals we dadelijk zullen merken. De DAF-motor
blijft draaien, want die moet de beide lieren
aandrijven. Met de vlet worden nu vanaf het
schip de twee draden uitgebracht en aan de
uiteinden van de zegen bevestigd. Daarvoor
wordt eerst op enige afstand aan weerszijden
van het schip een paal naast de oever in het
water gezet met een klapblok er aan. Door de
draden via die blokken Je laten lopen» blijft het
net tijdens het halen over een grote breedte
vissen.
Aan de volgende stap ontleent het visfulg de
naam 'mechanische zegen': met de twee lange
draden (op één trommel zit 1500 meter) worden
de uiteinden van-de zegen naar de oever ge-
trokken. Daarvoor worden ze om de schijven van
de hydraulische lieren heen geklemd en die
beginnen er vervolgens hard aan te trekken.
Het gaat niet snel, maar de trekkracht is enorm.
Wanneer de trekkracht te groot wordt, zorgt cle
beveiliging er voor dat ze pirekt stil staan,*
Toch kun je bij wijze van spreken met een hamer
op de uitstaande draden slaan. Menig oud-
visserman die vroeger met vier of vijf kollega's
aan de zegen heeft staan zeulen zou zijn nage-
slacht benijden als hij dit kon zien, want het gaat
perfekt en de Friezen zijn er ook zichtbaar
tevreden over. Of het moet zijn omdat Henk en ik
niet te beroerd zijn om de binnenkomende dra-
den op de trommels te draaien.
In ieder geval worden tijdens het halen de uit-
gewaaide shagjes weer aangestoken en is er
even tijd om over de visserij te praten.
Eeïtje, Berend en Bertus hebben hun veertien
meter lange schip laten bouwen bij het land-
bouwmechanisatiebedrijf van Van der Zee in
Medemblik. Het is het eerste schip cfat het bedrijf
ooit bouwde. In Medemblik woont ook Gerarcl
Manshanden, een beroepsvisser die hert goed
kon adviseren omdat hij al ervaring had Op-
gedaan met het vissen op brasem met cle me*
chanische zegen.

Uiteindelijk besloten de Friezen om met z'n
drieën een zegenploeg te vormen en de finan-
ciële lasten gelijk te verclejen.

'Ik kan daar nu wel een mooi verhaal omheen
hangen, maar we moesten het gewoon samen
doen om het geld op tafel te krijgen', geeft Eeltje
toe. 'De brasem zelf levert niet zoveel op. Die
gaat voor maar vier cent per kilo naar de vis-
meel-fabriek. Dat is niet eens kosten dekkend.
De hele investering gaat zich pas terug betalen
als de aalsfandgaat verbeteren, want van de aal
moeten wij het hebben. Nu blijft er door al die
brasem niets te vreten over voor de aal. We
komen met de brasem visserij nag een beetje aan
ons trekken, omdat we daarvoor betaald worden
uit de beheerspof.'

Samenwerking

En dan komt de inhoud van de overeenkomst aan
de orde, waaruit blijkt dat het hele projekt rust
op de samenwerking onder de vissers. De bra-
semvissers worden namelijk betaald met geld,
dat hun kollega's voor hen opvissen. Om de
roofvisstand te herstellen worden de grootste
snoekbaarzen weggevist Daartoe mag nu in
Friesland door zeventien beroepsvissers gericht
op deze 'sportvis' gevist worden met staande
netten die jeen maaswijdte hebben van 15 centi-
meter. AHeen de grootste exemplaren (60 cm)
worden zo gevangen. Het bedrag dat deze
gewilde konsumptievis opbrengt woedt in een
gemeenschappelijke pot gestort, Daaruit krijgt
de Federatie van Sportvisvereniging jaarlijks een
ton, worden de kontroleurs betaald en worden
andere onkosten voldaan. Het resterende be-
drag is voor de Friese Bond van Bïnnenvissers,
die het bedrag verdeelt over de snoekbaars- en
brasemvissers.

in de praktijk krijgen de snoekboarsvissers
ongeveer de helft van het door hun verdiende
geld terug. De zegenvissers krijgen voor etke
tien kilo brasem ongeveer de prijs van één kilo
snoekbaars. Hier aan ten grondslag ligt de
verwachting, dat kwa gewicht tien keer zoveel
brasem als snoekbaars wordt opgevist Er zijn m
Friesland momenteef twee zegen-ploegen aan
het werk. Deze mensen vissen op hun eigen
water en op dat van hun koïtega's.
Het net is bij de palen aangekomen. Deze wor-
den nu met a© vlet weggehaald en het binnen-
halen van de zegen kan beginnen. Omdat er een
aparte bovenreep aan het net zif, kan dat ook
met de lieren. De vissers hoeven alleen maar de
zegen <xan dek bp te schieten. Na enige tijd wijst
Eeltje naar het middenstuk van de zegen dat in
zicht komt Hef water boven de plek waar zich de
zak moet bevinden krioelt van het leven. Dat
belooft een goede vangst.
Afs de zak naast het schip hangt wordt er een
praam vol viskisten opgehaald die even verder-
op voor anker Hgt Dan begint het leegscheppen
van de zak. De kontroleur kijkt toe. Duidelijker
dan op deze manier kan de verbrasemïng van
het binnenwater niet geïllustreerd worden. Kist
na kist wordt de praam met brasem volgeladen

N O O R D E R B R E E D T E 9 0 - 1 2 4



Het binnenhalen van de zegen

en er laat zich slechts een enkele snoekbaars of
voorn zien. Van enige variatie in de visstand is
hier geen sprake meer. Dit is een echte brasem-
monokultuur. Genoeg rechtvaardiging voorzo'n
drastische ingreep in hetzoetwater-milieu.

Wetenschappelijke begeleiding

Dat er zoveel brasem in het water zit, komt
doordat juist deze vis zich in het troebele, algen-
rijke water zo goed thuis voelt. De brasem maakt

op zijn beurt het algenprobleem nog erger,
omdat hij zich voedt met dierlijk plankton. En dat
terwijl deze mikroskopisch kleine diertjes juist de
algen op moeten eten. Het zoetwatermilieu komt
hierdoor in een negatieve spiraal terecht. De
grote waterplanten kunnen in het troebele water
niet leven omdat er te weinig licht is. Vissen die
helder water nodig hebben, zoals de snoek, zijn
in Nederland bijna uitgestorven.
En door het verdwijnen van de roofvissen raakt
de visstand verder verstoord, want de plankton
etende witvis (brasem en voorn) ontmoette
weinig natuurlijke vijanden en konsumeert naar
hartelust de algeneters. De vicieuze cirkel is
rond. De meest voor de hand liggende oplossing
is natuurlijk het terugdringen van de toevloed
van meststoffen naar het zoete water, de nu-
triënten-belasting. Maar een wezenlijke veran-
dering op dit gebied zal nog lang op zich laten
wachten. Op enkele plaatsen in Nederland is
door waterzuivering en waterhuishoudkundige
maatregel de meststoffen-belasting in bepaalde
wateren echter wel verminderd. En waar die
verbeteringen hebben plaats gevonden, bleek
het ekosysteem zich niet te herstellen. Zoetwa-
terbïologen kwamen tot de konklusie dat eerst
de negatieve spiraal doorbroken moest worden
door het toepassen van 'aktief biologisch be-
heer'. In de experimenten die hier tot nu toe mee
zijn gedaan komt dit neer op het wegvangen van
witvis en het uitzetten van roofvis zoals de snoek-
baars. Doel is dan het krijgen van helder water
meteen gevarieerd dierlijk en plantaardig leven.
Omdat de nutriëntenbelasting in drie situaties
was gestopt, kon de ingreep vrij snel beëindigd
worden zonder dat het milieu naar de oude
situatie terug viel.

Rijkswaterstaat heeft hiermee in afgesloten
wateren met succes geëxperimenteerd. In alle
gevallen veranderde het doorzicht (maat voor de
helderheid) van nauwelijks 30 centimeter naar
meer dan een meter. In de komende herfst zal
Rijkswaterstaat ook in de randmeren een derge-
lijk experiment starten. Ook daar zal door be-
roepsvissers de brasem weggevist worden. In dat
geval echter tegen betaling van een uurloon,
omdat ze als het ware ingeschakeld worden bij
het milieubeheer.
Het projekt in Friesland kan men geen echt aktief
biologisch beheer noemen. Er wordt niet gericht
roofvis uitgezet en in de meeste wateren is de
nutriëntenbelasting nog erg hoog. ledere zomer
wordt vanuit het Usselmeer bij Lemmer veel
verrijkt water ingelaten om het boezemwater op
peil te houden.
Het krijgen van helder water heeft in Friesland
dan ook (nog) geen prioriteit. Niettemin is het
voor vissers én wetenschappers een interessant
experiment, mits de resultaten in getallen uit-
gedrukt kunnen worden. Daarom wordt het
projekt begeleid door het Limnologisch Instituut
te Oosterzee. Onder leiding van Eddy Lammens
doet het Instituut al jaren biologisch onderzoek in
de Friese binnenwateren.
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Het nieuwe schip
volgeladen praam

De dag voor onze vistocht sprak ik met hem over
de visserij-biologische onderbouwing van de
overeenkomst tussen sport- en beroepsvissers:
'Door de grote snoekbaarzen weg te vangen
krijg je een populatie van veel meer kleinere
exemplaren. De grote exemplaren zijn echte
kannibalen. Ze eten een groot deel van de jonge
aanwas van hun eigen soort weg. De kleintjes
zijn veel aktiever. Ze eten meer van de plankton
etende witvis weg en door hun grotere akfiviteit
vang je ze ook beter aan de hengel. Dat i's het
belang van de sportvissers. Daarnaast kan met
de opbrengst van de snoekbaars de brasem-
visserij betaald worden. Ik ben er van overtuigd
datje de visstand op deze manier gunstig kunt
beïnvloeden. En als de waterkwaliteit verbetert,
is dat mooi meegenomen. Het is de bedoeling
om per hektare zo'n WO kilo brasem weg te
vissen. Dat is één derde van de gemiddelde
brasemstand. Op die manier zal de situatie van
de aal verbeteren.'

Over de mogelijke voedselkonkurrentie tussen
brasem en aal is onder wetenschappers het
laatste woord nog niet gesproken. De harde
bewijzen hiervoor laten op zich wachten. Eddy
Lammens hoopt dankzij deze grootschalige
beheersvisserij de nodige gegevens boven water
te krijgen. De theorie is, dat de brasem de aal
wegkonkurreert, wanneer hij door een tekort aan
dierlijk plankton overschakelt op het eten van
muggefarven. En dat is het voedsel bij uitstek van
de opgroeiende aal.
Die situatie doet zich in Friesland vooral voor,
wanneer tegelijk met het IJsselmeerwater een
grote hoeveelheid spiering het Prinses Margriet-
kanaal op zwemt. De spiering doet zich ook
tegoed aan het plankton.
Waarschijnlijk kan ook een gezonde snoek-
baarsstand de spiering-invasies enigszins deci-
meren. Eddy Lammens is erg tevreden over de
huidige gang van zaken: 'Ik vind dat ze met de
beheersovereenkomst een elegante oplossing tot
stand hebben gebracht, die mogelijk ook de
moeizame relatie tussen sport- en beroepsvissers
uit de impasse haait.'

Beheersplan

Omdat de Friese beroepsvissers zich door de
biologen lieten adviseren, konden ze begin 1989
een goed onderbouwd beheersplan op tafel
leggen. Veel van de suggesties die in het zorg-
vuldig samengestelde boekwerkje werden
opgenomen zijn uiteindelijk in de overeenkomst
met de sportvissers terechtgekomen. In het
beheersplan maken de beroepsvissers duidelijk
dat de sport als visrechthebbende een belang-
rijke beheerstaak heeft laten liggen. En dat is een
schadepost voor de aalvissers geworden.
Met de voorgestelde beheersmaatregelen be-
oogden ze dan ook niet een pure uitbreiding van
de inkomsten, maar het herstel van de oor-
spronkelijke vangsten; zoals ze waren, toen er
van de splitsing van visrechten nog geen sprake
was. Het beheersplan kreeg de veelzeggende
titel 'Tusken ftskjen en bestean/Om als visser te
kunnen bestaan, moet je tegenwoordig heel wat
meer doen dan je netten uitzetten.
Inmiddels is alle brasem in de praam geladen,
die aan één kant al aardig dieper ligt. Otte telt
snel het aantal veertig-kilo-kisten en schat de
vangst van deze trek op 2,5 ton. Lang niet gek.
De palen worden — ook hydraulisch — uit de
grond getrokken en we varen naar een andere
hoek van de Morra om daar opnieuw de zegen
uit te stomen. We komen in de beschutting van de
rietkraag in de zon te liggen. Als ik een op-
merking maak over het mooie weer moppert
Eeltje dat het de hele winter al veel te warm is:
'Dat is niet goed voor de visserij. Ook voor de
brasem moet je koud weer hebben. Ze kruipen
dan bij mekaar op een hoop en zijn veel minder
aktiei Hef zijn immers koudbloedige beesten. Je
vangt ze dan veel beter.' De zegen staat nu veel
verder van het schip af. Er moeten honderden
meters lijn ingehaald worden. Zo wordt er een
groter stuk bodem afgevist. Henk vraagt of 'c/e
lijnen ook vissen.'

'Heb je 't c/oor?'glundert Eeltje — en houdt zich
weer met de lieren bezig. Henk legt mij uit dat —
net als bij de Deense snörrevoad visserij — de

strak gespannen lijnen op de bodem staan te
klapperen en zo de vis die zich er tussen bevindt
in het net jagen. Het net hoeft dan ook niet met
een grote snelheid voort te worden getrokken.
Die 90 PK onder in het schip zijn ruim voldoende,
want het net vist zelf.
Eeltje vertelt dat ze in 1981, '82 en '83 ook op
brasem hebben gevist. Dat was in het kader van
een experiment van het ministerie van Landbouw
en Visserij. 'Het is jammer dat daar nooit een
officieel rapport van is uitgekomen, anders
hadden we hier al lang de argumenten in handen
gehad om ons als beroepsvissers de schubvis
erbij te loten beheren. We hebben ook nooit
weer zo goed aal gevangen als in de twee jaren
daarna.'
In Friesland is geen sprake van echt aktief biolo-
gisch beheer, zoals dat bijvoorbeeld in de Derde
Nota Waterhuishouding als herstel-maatregel
wordt omschreven. Toch zou de kwalifikatie
'milieu-beheer' hier niet misstaan, omdat een
gezonde visstand een voorwaarde is voor herstel
van hetzoetwatermüieu. En als het wachten is op
het landelijk terugdringen van nutriënten-belas-
ting dan hoeven we voorlopig nog geen plannen
te maken.
Zelfs als de door de overheid vastgestelde
fosfaat-norm van 0,15 mg per liter wel gehaald
zou worden, zit er nog teveel fosfaat in het water
om — enkele wateren uitgezonderd — aan de
eutrofiëring een eind te kunnen maken. De
beheersvisserij in Friesland moet dus een lang-
durige ingreep worden. De overeenkomst is in
principe voor vijf jaar afgesloten. Wordt er
daarna mee gestopt, dan heeft men binnen drie
jaar de oude situatie weer terug, zo wordt ver-
wacht.
Als we met de vlet naar de wal worden gebracht,
ligt er inmiddels 4,5 ton brasem in de praam. En
ze zullen die dag nog een trek doen.
Brasem schijnt ondanks z'n graten erg lekker te
zijn. Als dat toch eens een ingeburgerde kon-
sumptievis zou worden . . . •

Eeltje Bajei
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